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1. Úvod

Kdo vlastně píše česká média? Jednoduchou odpověd í by bylo, že obsah mají v rukách hlavně

novináři . A kdysi tomu tak i mohlo být: mediální obsahy vytvářely hlavně silné osobnosti.

Československá prvorcpublikovážurnalistika (i žurnalistika starší) si mohla chlubit jmény jako byl

Jan Neruda, František Kocourek, Karel Čapek nebo Milena Jesenská.

Lidé četl i a kupovali si noviny také pro tato jména, pro obsah vytvářející "nové názory" č i

pole pro názorové střetávání a to i pro čtenáře . Čet li ľcjetony, úvahy, přemýšle l i nad jej ich obsahy.

Svobodný rozvoj českého (potažmo československého) tisku ale zbrzdily dv ě období nesvobody:

nejprve po roce 1938 německá okupace, posléze v roce 1948 komunistická revoluce. Média na

našem území pak musela jít klikatou cestou, kdy se namísto svobodného vyjadřování dostávala ke

slovu leninská doktr ína o fungování médií.

V dnešní době lidé už málokdy dokáží mluvit o autorech textů , které čtou cestou do práce v

tramvaji, které čtou ve svých oblíbených periodikách (a to stále více na internetu). Zm ěnu ve

vnímání psaného slova (a samozřejmě i mluveného v rádiu a televizi) přines la devadesátá léta. Na

český trh se dostali zahran ičn í investoři s představou o komerčním fungování médií. A český čtenář

vděčně a hladově na jejich obsahy p řistoupil. Nové formáty - to byly barevné titulky, infografiky a

velkoformátové fotografie, čten í o věcech, o kterých se dříve nemohlo mluvit, čten í o tabu

tématech, čten í o sexu a celebritách, které ovšem z ůs t ávaly od před-li stopadových dob stále stejné.

Spíše než o kvalitě obsahu se začalo v redakcích mluvit o ekonomických ukazatelích: o čtenost i , o

prodaném nákladu, o sledovanosti.

Na novinových stáncích se začaly objevovat nové tituly, magazíny, které tu doposud ncm čly

obdoby. To byl i případ časopisu Týden. Jde o první zpravodajský (přesněj i zpravodajsko

spo lečenský) magazín u nás, který vlastně až doposud nerná na trhu konkurenta.

Dobrý nápad - takový aby uspěl u č ten á řů i inzerentů - se rodí těžko : proto často
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vydavatelské zahran ičn í domy i sami čeští vydavatelé, te ď už mnohdy s při spěním zahran ič n í ho

kapitálu , sahali po osvědčených formátech ze zahran ič í. Kam se obrátit, chceme-li okopírovat

úspěšný formát? Do zemí, které jsou nám mentalitou i kulturními č i historickými ko řeny podobné,

které sdílej í s Čechy podobný osud. Tak se po vzoru německého magazínu Focus a jeho rakouské

obdoby Ncws zrodil právě Týden: pestrý týdeník formátu 1\4, který k romě domácího a zahran ič ní ho

zpravodajs tví měl přinášet i zprávy z kultury a životního stylu.

1.1 Od ůvodnění volby tématu

Týden (s několika změnami majitele) vych ází dodnes. Napsání diplomové práce na téma

implementace zahraničn ích vzorců do české žurnalistiky jsem si vybrala zejména pro mé více jak

dvouleté p ůsobení v redakci Týdne coby reportérka oddělení Moderní život. Sama vnímám změny,

kterými časopis proch ází v období ekonomické krize, kdy se snižuje počet redaktorů a z kdysi

benevolentního povolání (jak řekl šéfredaktor Pavel Šafr v rozhovoru, který je součást í práce:

.Devadesátá léta, to byl jeden velký mejdanvjse stává pravidelná rutinní práce se systémem porad,
("',

velký důraz se začíná klást na webové stránky a spíše než zkušení (a drazí novináři) se hledají

alternativy v podobě studentů nebo čers tvých absolventů.

Když jsem ve dvaadvaceti letech nastupoval cOb0čerstvé:Í držitelka bakal á řsk ého titulu na
\._ -~

pozici s plným úvazkem, dostala jsem se ke psaní témat, která by v například ve Spojených státech

připadla mnohem zkušenějšímu redaktorovi.

Podívejme se nyní na to, kdo jsou tedy lidé, kteří po revoluci tvoří obsah médií)"Velkým

problémem českých médií je jejich podfinancovost, která sc negativně projevuje na

kvalitě ...redakce zam ě stnávají výrazně méně noviná řů než srovnatelná média v západní Evropě a v

USA. Dokonce i v případě , že mají téhož majitele. A pro část novin á řů nabízejí takové platové

podmínky, že jsou vyhovující pouze pro mladé zač ínaj ící žurnalisty, nebo dokonce studenty.
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Dochází tak k paradoxní situaci, že v klíčovýc h rubrikách deník ů (domácí zpravodajství) pracují

nejméně zkušení novinář i , a navíc se zde velmi často st ř ídaj í : ' všímá si ve své eseji .M áme

pitoměj ší politiky, nebo novi náře?" Miloš Č ermá k ve sborníku 10 let v českých médiích ( Čerm ák :

2005). Podle něj m ů ž e j ít o problém malého trhu. kterýje také velmi konkurenční a nedovoluje tak

vzniknout seriózním médiím. Z á rove ň ale dodává. že zem ě se srovnatelným trhem - jako je

Rakousko nebo Švýcarsko - stejný problém s podfinancov án ím nemají. Personální nedostatečnost

redakcí se tak projevuje hlavn ě na kval itě a důkladnosti zpravodajství. Další věcí . které si všímájc

fakt, že se deníky pří li š spoléhaj í na agenturní zpravodajství. " Čím dál víc zpráv vzniká od

redakčního stolu, pouhým telefonováním, anebo dokonce mailováním: ' míní Č ermá k . Ale z á rove ň

dodává, že nejde jen o speciticky český problém: stejný trend kritizují mediální analytici i u

renomovaných médií typu New York Times.

"To vše vede k tomu, že v mediálním prostoru existuje omezený počet témat. zpracovaných

navíc obdobným způsobem . Nezaobaleně řečeno od sebe jednotlivé noviny navzájem opisuj í. A

když vezmeme v úvahu, že vytvářej í agendu pro televizní a rozhlasové zpravodajství (neboli že

jejich redakto ři zase opisuj í z novin), začne být jasné, proč referování o nějaké konkrétní

kauze. i .p ů sob í uniformě až kampaňovitě ," píše Če rmák (Čermák 2005: 38).

Dalším d ů le žit ým faktorem, který ov li v ň uj e složení redakcí{je i krátký čas, po který u nás

existuj í svobodná média: dominantní vliv v českých redakcích má podle Čermáka jedna generace

novin á ř ů , která začala profesní dráhu koncem osmdesátých až počátkem devadesátých let. Dnes

jsou to až na výj imky t řic átn í ci nebo ranní č tyřicá t níc i .

"Lidé z této generace prakticky obsadili v médiích rozhodujícím pozice. jsou napří k l ad

šéfredaktory t ří ze č tyř celostátních den í ků a zpravodajství všech celostátních televizí. Ale zastávaj í

i další d ůle žit á místa. Jde o generaci nesm írně kompaktní, jejíž příslušn íc i mají podobné vzdělání ,

podobnou životní zkušenost a podobný pohled na svět... v českých médiích tak prakticky chybí

střední a starší generace novin á ř ů . Což v d ů s l edku znamená, že chybí lidé s jinou životní zkušeností
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a s jiným pohledem na realitu," všímá si Čermák (více se o tom zm iň uj i v kapitole o české

žurnalistice v devadesátých letech).

1.2 Postkom un istické zemč a jejich strukturální transformace

Pro zařazen í české žurnalistiky devadesátých let je nezbytné podívat se blíže na teorie, které

rozebírají, jak se měnila mediální krajina v devadesátých letech,'a to s dů razem na postkomunistické

země .

Proces restrukturalizace ve visegrádských zemích byl pomalý a stále ještě není dokončený ,

všímá si Colin Sparks (Sparks 1998: 175). "N icméně nyní dosáhl bodu, kdy můžeme zač í t uži tečně

vyslovovat závěry k jeho podstatě a dynamice. Nová média jsou zakotvená v zákonných formách a

společenských praxích a už nejsou předmětem naděj e , obav nebo úvah. Na zák ladě toho, co jsme

v idě l i v tomto sys tému, můžeme také zač í t vyslovovat něk teré závěry o obecnějších intelektuálních

tématech." I

o transformaci médií v osmdesátých a devadesátých letech píše na příkladu N ěrnecka

Winfried Schulz (Schulz: 1992) ve studii European media system in trasitions: General trends and

moclifying conditions: The case ol' the Federal Republic Germány" Tvrdí, že hlavními hybateli

změn v mediálním systému v tomto období byly čtyři zásadní faktory:

a) faktor technologický: média mohla využívat nové technologie, které se stále rozvíjej í. Měn i l se

tak zp ůsob výroby, uskladňování , distribuce i p řij ím áni mediálního poselství. Nastupovala éra

satelitních vysílač ů, interaktivního videotextu, teletextu, digitálního rádia, televize s vysokým

Waschková Císařová, Lenka: Structural transťonnation ol' the ezech loeal and regional press after 1989: selected
aspects. Dizertačn í práce. MUNI. Brno 20 I, str. 25

2 Sehulz, W. European media systém in trasitions: General trends and modifying conditions: Thc case ofthe

Fedcral Rcpublic Gcnnany. Gazette 1992. Vol. 49: str. 23-40
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rozlišením, kompaktních di sk ů , videokazet, digitálních nosi č ů a dalších...(Schulz: 1992). Ke slovu

se tak dostávaly i nové mediální produkty. Za rozmachem nových technologií stál hlavně vývoj

válečných technolo gií během Studené války.

b) dr uhým faktorem je expanze systému: Schulz zm i ň uje model, kdy nová média nevyt lačí ta

stará: tvrdí totiž, že typickým vzorem je, že se jen změn í jejich dosah. Informace není ze své

podstaty omezeným zdrojem. Je násobena procesem výroby, distribuce a konzumace: nové příběhy

vyvo lávaj í komentá ře , popírání a dodatečné informace. Ke slovu se dostává i public relations.

Reklamní síly tl ačí na protivníky, aby inzerovali, nebo ztratí podíl na trhu. Úspěšné magazíny nebo

knižní publikace podněcují konkurenčn í vydavatele, aby stvoři li jejich imitace.

c) za třetí si Schulz všímá fenoménu privatizace, kterou vnímá jako univerzální znak měnícího se

evropského mediálníh o systému. Ze státního majetku se stává majetek soukromý (napřík lad

prodejem podílu jako tomu bylo i Britského Telecomu). Ještě častěji se ale soukromým firmám

prodávaj í nové kanály nebo vysílací frekvence. .Jedním z hlavních cí l ů privatizace je povzbudit

konkurenci na trhu nebo ji na trh při v~iťj ako protipól ke státnímu monopolu. Tomuto aspektu U 'J

privatizace trhu se přesněji ř í ká liberalizace trhu. Podle Murdocka vede často privatizace ke

komercionalizaci veřej ného sektoru, částečně pro tolerování nebo prodlužování reklamních b loků

během veřejnoprávn ího vysíláni. Stej ně tak dochází k "odnárodnění", když na trh vstupují a vliv

získávají mezinárodní spo lečnost i .

d) dochá zí tak k internacionalizaci, kterou Schulz vnímá jako čtvrtý výrazný trend v osmdesátých

a devadesátých letech. Za internacionalizací stojí jednak podíl mezinárodního kapitálu, který je v

pobočkách firem v r ů zn ých zemích, za druhé mezinárodní výměna program ů , koprodukce fi lmů

nebo mezinárodní marketing zpravodajského materiálu, dokumenttl nebo zábavy.

15



o tématu procesu zrn ě n v postkomunistických zemích (neboli zemích procházejících strukturální

transformac( Washkov áCísařová vysv ě t l uj e strukturální transformaci jako termín obecně

používaný při popisu změn v systému od přechodu z totalitního režimu k demokracii v souvislosti s

vývoje m zemí ve středn í a východní Evropě) se zatím mnoho prací nezabývá, podívejme se ale na

nčkolik teorií , které se proměnou postkomunistických zemí zaobíraj í, což vnímámejako k líčově pro

rozvoj nových médií.

._----- - - ---
Hlavní funkce tištčných médií

Komunistická ti št ěn á média -II>ost-komunisticld tišt ěn á
média

Dominance politických a I Obecná dominance trhu a
vzdě lávacích c í l ů nad komercí a I komerce, ale v některých

zábavou sektorech je kladen v č t ší d ůraz

lna politické nebo spo l ečensk é

funkce

Hlavním cílem jsou požadavky Hlavní cíl je komerční a plus
svrchu od autorit v zájmu další spo lečenské/po l i tick écíle.
plnění plánu nebo ú ko l ů . Rozpočtové limity jsou tvrdé,
Rozpočtová omezení nejsou i musí pokrýt náklady. Cena
pevně daná, médiím se dostává Iproduktu závisí na rozhodnutí
pomoci, o jej ich ceně rozhodují společnost i s ohledem na
autority, odbyt je spo lečnostem postavení na trhu. Poptávka je
zaručen pro firmu fungující na volném

I trhu nej ist á.

Rozsáhlá, včetně kontroly- --I V rámci mezí pluralitníh~
obsahu, výroby i distribuce systému. Většinou formáln í
ti štěných médií. Formální i mechanismy, které jsou dané
neformální kontrola. Žádná zákonem. Kontrola probíhá na
rozmanitost tisku, žádná základč potenciální spo le čenské

svoboda. odpovědnosti nebo bezpečnosti .

Svoboda tisku je respektována.

Hlavní síly

Zásahy st átu

----.~- -- ---I

Role a chování vydavatelů

tištčných médií

Kontrola médií

Dominance politických sil,
koordinace byrokratického
aparátu, centrální plánování

Rozsáhlé, včetně státního
vlastnictví, dohled nad
fungováním, výrobou i
distribucí tištěných médií,
poskytování významné
podpory, kontrola médií

Dominance tržní síly, ale v
některých sektorech jsou
viditelné politické nebo
spo lečenské síly

Omezená p ů sobnost jen v
určitých oblastech, včetně
z ásahů do politicky,
spo lečensky nebo kulturně

;d ůle žit ých oblastí. Nějak á státní I

I podpora v těchto oblastech, ;
přinášej ící s sebou státní dozor I

1

--- --_._-------._-----
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Zdroj: Gulyás 2003:83

Lenka Washková Císařová cituje ve své di zertační práci z roku 2010 autorskou dvojici Palctz

./akubowicz (Palecz-Jakubowicz 2003: 35 - 39) a rozvádí jejich procesuální model, který vytvo ři l i

na zák ladě Brzezinského typologie fází postkomunistické transformace:

Fúze 1

- demonopolizace tisku;

- odstra ňov án í některých hlavních znak ů kontrolních charakteristik starého mediálního

- systému;

- rané znaky komercializace;

- začátek decentralizace a specializace (předevš ím u ti štěných médií);

- rychlá internacionalizace obsahu (především v televizi).

Fúze 2

- pokračující komercializace;

- pokračující decentralizace a specializace (rozš i řující se také do elektronických médií,

jak soukromé stanice začaly vyhledávat tržní niky),

rané znaky novinářské profesionalizace v několika úspěšných nezávislých soukromých

médiích ;

- první znaky mediální koncentrace.

- prvky globalizace, jak se zahran ičn í kapitál přesunuj e do tisku a vysílacích médií;

- zavedení prvních z ákon ů tvořících právní rámec tiskové svobodě včetně některých

- základních prvků demokratizace

Fáze 3

- mediální autonomizace a novinářská profesionalizace dostává spád

technologická změna (například digitální televize a konvergence) zač í ná přetvářet
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mediální trh.

- pokračující vývoj právního rámce za úče lem vy tvoření právních a institucionálních

záruk mediální autonomie a regulace ekonomických aspekt ů mediálního trhu; a

- vyhověn í požadavk ům mezinárodních organizací (OECD, EU apod.)

- mediální koncentrace a globalizace hrozí, že podryje výhody dosažené v mediální

. .J
cmancrpaci

1.3 Zpravodajské magazíny

"Newsmagazíny" neboli zpravodajské magazíny jso u podle Lucie Baierové (Baierová 2000: 7)

týdeníky pro širší společenskou elitu, tvo řené spektrem zpráv politického, hospodářs kého ,

kulturního a spo lečenského rázu. A to jak z domova, tak i ze zahran ič í. Mezi nej známěj ší

zpravodajské magazíny patří napřík l ad Time, Newsweek, Der Spiegel, L'Express, Jejich kapacita

analyzovat aktualitu, a tím i do jisté míry při sp í vat k vytváření veřej ného mínění , je řadí mezi

vlivná média ...na trhu tiskových médií jsou to také vyhledávané nosi če reklamy. Díky vysoké

konkurenceschopnosti jejich čtenářské obce jsou tyto týdeníky systematicky zařazo vány do

mediálních pl án ů především pro spo třebn í zboží vyšší kvality.

Definice ze Slovníku mediální komunikace mluví o časop isu jako o "periodickém ti štěném

médiu, které vychází v delších intervalech než noviny, tj. maximálně jednou týdně a minimálně

dvakrát ročně, a vykazuje vnitřní jednotu, danou zaměřením a obsahem. Časop isy ov l iv ň uj e na

rozdíl od novin zpravidla vymezenějš í (často podle sociálního zařazen í nebo zájmu) a homogenněj š í

okruh č ten ář ů než noviny. V porovnání s novinami nejsou časopisy tak úzce vázané na aktuálnost,

také tématická š í ře titul ů nerná takový záběr, jako mívají noviny....novým přínosem v oblasti

časopi s ů se od dvacátých let 20. století v USA stávají takzvané zpravodajské časopisy, které se po

3 Waschková Císa řová , Lenka: Structural tran sťorm ation of thc czech local and regional press aíter 1989: sclected
aspects. Dizertační práce. MUNI. Brno 20 \, str. 26
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druhé světové válce ustavují ve všech demokratických zemích a jsou svým zam ě ře n ím

uni verzálnějšÍ. Přinášejí širší zpravodajský kontext k hlavním politickým, ekonomickým a

kulturním událostem týdne.

Zpravodajské magazíny jsou ti štěné , radiové i televizní: ti štěné obvykle vychází jednou

týdně. Na rozdíl od novin si mohou dovolit jít ujednotlivých zpráv hl ouběj i do tématu a přinés t

kromě samotné zprávy i větší background.

Tab. 1 Sez na m nejd ůležit ěj ších news magazín ů ve světě

-~--- - --~---+

Název magazínu Země, kde vychází
---- - ---

TIME Spojené státy
-- ---- ---

8 usinessweek Spojené státy
-- -- ~----- - --

Newsweek Spojené státy

--,

!Země, kde vychází

I Argentina
j-

Brazílie

rNá~CV magazínu

~No t i c i as

I Época
1 -
I Týden Česká republika

rPolityka j Po~sk~
rMladina Slovinsko

- -íTh; Economist - --j Velká Britár~i e- -

The Spectator -] Velká Británie

The Week - - -IVelká Británie
- ----- f---

Korrespondent Ukraj ina
--- - --

Newswatch Nigérie

Francie

Rakousko

Německo

Kanada
---~ -

Francie

N ěrnecko
------f----

Německo

Macleans

Focus

L'Express

Le Point

Der Spiegel
-------

Stern

News

Vrij Nederland Nizozemí
----

Zdroj: http://www.cielovacio.com/

NIN magazine Srbsko

1.3.1 České zpravod ajs ké magazíny a další týdeníky

Na začátku devadesátých let u nás vycházely týdeníky Mladý svět , Reflex a Respekt. Zejména

Mladý svět těžil z pozice, kterou měl už před revolucí. Byl všeobecně znám a mč l masový náklad

(Baierová uvádí až pět set tisíc výtisk ů) .

Kdo je tedy v lastně český novinář a kdo český čtenář, pro kterého novináři zpracovávejí

č lánky? Protože nem ů ž eme vzhledem k odklonu od tématu a omezenému prostoru mluvit o

diferencovaných publikách různých tištěných médií, jenom načrtneme publikum, jak ho před s tavuj e
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inzertní oddělení T ýdne".

Tabu lka ě . I : Časop is Týden v roce 2009 podle rozložení čtenáři'!

Kategorie čtenářů:

Muži

Ženy

Vysokoškol áci a středoškoláci

Obyvatelé Prahy

Lidé mezi dvaceti a padesáti lety

Žije ve městě s více než 100 000 obyvateli

Denně pou ž ív ň in ternet

Pracuje na říd ících pozicích

Počet procent:

6 1,00%

39,00%

79,00%

39,00%

64,00%

62,00%

58,00%

16,00%

Časopis Týden se pro výzkum čtenost i od agentury Median ve spojení se společností Glks Praha

řad í do stejné rubriky ja ko časopis Respekt, ni cméně největší konkurencí je mu na trhu týcleník

Reflex a podobnou cí lovou skupinu má i magazín Euro, proto je srovnáváme ve spo l ečné tabluce.

Z předchozího měření je patrné, že včtš i na sledovaných titull'! ztrácela čtenáře : Týden při šel

oproti roku 2008 o 25 tisíc č tená ř ů , Respekt o 24 tisíc a Euro o 23 tisíc. Lépe se daři lo jenom

Reflexu: pocl odchoclu Petra Bílka z pozice šéfredaktora a nástupu Pavla Šafra sice klesla čtenost ,

ale zvedl se prodaný náklad.

Tabulka č , 2: prodaný náklad II čtenos t týde níku na čes kém trhu za d ruhé pololetí roku 2009

4 http://www.tyden.czJstaticky-obsah/slllzby/inzcrce/docs/Tyden_cenik%202009_emaiI.pdf
5 http://www.radiotv.czJp_t isk/s_obecne/mcdiaprojckt-iiiivq-2009-blcsk-opct-vevodi-ctenosti-tisku/
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Názcv média Prodaný náklad za období od čten os t za obdob í od 1.7.2009 do

1.7.2009 do 17.12.2009 17.12.2009

Týden 46700 220000

Reflex 63500 26 1000

Respekt 27900 97000

Euro 23 100 69000

Jen pro srovnání: časopis Foeus měl za stejné období prodaný náklad 580 tisíc výtisk ů a č tenost 5,

24 milionu č tenářů , Genderové rozložení č tenářů je potom podobné, jako má Týden: 67% tvo ří

muži, 33% potom ženy. Má ovšem starší prům ěrn ý věk č tenářů : nejpočetněj š í skupina spadá do

kategorie 40-49 let.6

104 Zvolen á metoda p r áce

Jako cíl práce jsem si vytyč i l i dokázat tyto dvě základní hypotézy:

České časopisy kopírovaly v devadesátých letech úspěš né formá ty ze za h ran ič í (vy cház ím

z příkladu srov nání časopisů Foeus a Tý den)

Okopírované formáty se nadále inspirovaly a opisovaly témata ze zvolených titul ů a tím

se ovlivňovala agenda-setting v médiích i s nčkolikaletým zpoždčn ím (opčt vychá zí ze

srovnání časopisů Focus a Týden)

6 hltp:llwww.medialine.de/english/media-datalprintlfoclIs/readership.html
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Jako výzkumnou metodu jse m zvolila obsahovou analýzu. V praktické čás t i jsem srovnávala titulní

strany časopisu Focus - od doby jeho vzniku v lednu 1993 až po rok 1997, stej ně tak titulní strany

časopisu Týden od počátku vydávání v září roku 1994 až do roku 1997.

Pro zařazen í j ednotlivých témat do výzkumu, jsme agendu z titulních stran rozdě li li na

něko lik část í , v podstatě dle dělen í jednotlivých rubrik a to na: sex a vztahy: sem patří veškerá

témata, která se zaobíraj í mezilidskými vztahy, ať užjde o milostný život nebo rodi nné pomčry.

Dalším tématem byly děti: témata o pubert č , dospívání nebo chování d ětí. Náslcduje zdrav í, kde

pokrýváme všechny aspekty zdravého životního stylu od spánkové hygieny po zdravý jíde l níček.

Do kolonky byznys potom řad íme všechna ekonomická témata vče tně kariérních tiPLI - u Focusu

patřící k hojně využívaným. Spadaj í sem jak časté náměty obchodování na burze, tak návody a

servisní texty .j ak ušetřit peníze" nebo "kde si nejvíce vyděla t".

Podrubrika domácí zpravodajstv í v sobě zahrnujejak aktuální domácí politické dění , tak

větš i nu servisních textl! (zejména v případě Focusu), například těch , ve kterých se porovnávaj í

města z hlediska péče o dítě nebo čistoty prostředí.

Poměrně málo využívanými tématy byla ta z kolonky zahranič ní zpravodajství: jde zejména

o témata, která reflektují dění na ne-domácí politické nebo společenské scénč . Obtížné bylo

oddělen í kategorií kultura a celebrity (leckdy j eště s přesahem do domácího zpravodajství).

Rubriku kultura jsme nakonec zařad i l i jen v případě Týdne, který měl několik titulních stran

věnovaný kapelám, například Pražskému výběru nebo divadelní hře Švestka. Naopak pod celebrity

jsme zařad i l i i titulní strany Focusu, kde se pojednává o historických faktech o náboženských

postavách jako byl Ježíš nebo Marie, které vždy před svátkyjako jsou Vánoce nebo Vel ikonoce

Focus zařazova l.

Pod celebrity spadá větš i na titull!Týdne, který se hl avně v prvních dvou ročnících snažil

zaujmout publikum známými osobnostmi (např ík lad zpěvačkou Lucií Bílou nebo herečkou Lucií

Zedníčkovou). Naopak Focus tato témata až na výjimky neměl Gen například v případě úmrtí

22



britské princezny Diany). U obou periodik jsme zavedli ro vněž rubriku aktua lita, která m ěla

sloužím náhlým událostem: leteckým katastrofám nebo zem ě třese ní . Ani u jednoho média ovšem

nebyla využita .

Další podsekcí je věda a technika, kam spadá v ě t š i na vědeckých č l ánku , nčkdy s přesahem

do zdraví. Do vědy a techn iky řadíme i titulní strany zam ě řuj í cí se na technologický pokrok, který

ale ovšem Týden na rozdíl od Focusu příli š nereflektoval: napřík lad šlo o témata 333 nejlepších

internetových adres. Rubrikou, kterou m ěl na titulní straně samosta tně je n Focus byla média. Oba

dva týdeníky také měly několi k sportovních obálek, které spadly do sekce s port. Speciální rubriko u

čistě jen u Focusu bylo také vzd ěl ávání, které Týden nem čl ani jednou (zřej mě k přihlédnutí k

publikům obou t ýden íků : zatímco Focus se zaměřuje na informačn í elitu, Týden se snaží cí lit na co

nejširší publikum, jak popisujeme v dalších kapitolách).

Z výzkumu jsme vybrali dva ročn íky: ročník 1996 a ročník 1997. V této době byly už oba

dva časopisy ustavenými médii na trhu s nejméně jedním celým rokem vydávání. Celý výzkum s

jednotlivými titulky a č ís ly udáváme v příl oze , v textu z ůst ávaj í je nom výsledné tabulky.

Kromě analýzy titulních stran využívám k doložení hypotéz práce také hloubkové

rozhovory, které j sem vytvoř i la s důl e žit ými aktéry mediálního dění na české scéně v devadesátých

letech: Daliborem Balšínkem a zej ména Pavlem Šafrem. Jako další podklad k práci jse m zvolila

rozhovor Respektu z roku 1994 s Karlem Hv í ž ďalou .

V práci se podrobně zabývám ekonomickou a společenskou situaci a podmínkami pro

fungování médií v devadesátých letech, nejen v České republice, protože to vnímám jako klíčový

kontext, do kterého zasadit samotné jev implementování vzorců,

Z původn í hypotézy, že média kopírovala i obsahy, jsem po rozboru témat musela odklonit

právě k podrobněj ší analýze devadesátých let a společenským pom ěr ům a vymezeni základních

zrn č n , kterými mediální scéna procházela, ať už jde o nové zákony nebo privatizaci systému: oproti

původnímu předpokladu v tezi, časopis Týden se inspiroval - jak vyplývá z výzkumu - spíše po
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form ální stránce než-li poté obsahové.

1.4.1 Zvo lené zdroje

Při psaní práce jsem se potýkala s nedostatkem materiálu pro zmapování české žurnalistické scény. I'

Vzhledem k přesně vymezenému tématu implementace. jsem se soustřed i l a na srovnání obou

č asop i s ů , Téma je široké a až na několik málo výjimek nezmapované. P ři rozboru pom ěrů během

transformace z komunistického režimu do demokracie, se opírám o dizertační práci Lenky

Washkové Císařové z Katedry žurnalistiky a mediálních studií na Masarykově uni verzi tě . Ve své

práci se detailně zaobírá vývojem lokálního tisku po roce 1990, ale cituji její práci v úvodu, ve

kterém pojednávám počátcích české žurnalistiky v devadesátých letech.

Vzhledem k š í ř i tématu bych ráda pokračovala ve výzkumu na postgraduálním studiu:

kromě již vybraných respondent ů rozhovoru, bych ráda mluvila i například se současným

šéfredaktorem Mladé fronty Dnes Robertem Č ásensk ý m nebo s bývalým č lenem před stavenstva

mediální skupiny MAFRA Clemensem Bauerem, na kterého mě během rozhovoru upozornil Pavel

Šafr.

Jednou z nejd ůle žit ěj ších publikací z níž vycházím při srovnávání české a nčmecké mediální

krajiny je studie Daniela C. Hallina a Paola Manciniho Systémy médií v postmoderním světě z roku

2004 (s českou předmluvou od Jana Jiráka a Tomáše Trampoty vyšla v roce 2008 v nakladatelství

Portál). Daniel C. Hallin pů sob í na Kalifornské univerzitě v Berkeley jako výzkumník politické

komunikace a role, kterou mají média v demokratických zemích. Paolo Mancini je profesor sociální

komunikace na italské univerzitě Universit ádegli Studi v Perugii. Ve své práci přepracovávají a

rozšiřují srudii autor ů Sieberta, Petersona a Schramma Č tyři teorie tisku z roku 1956. V Systémech

médií v postmoderním světě se zaj ímají pouze o demokratické země s kapitalistickým systémem,

které se nacházejí v západní Evropě a Severní Americe. Opírají se o své poznatky, které vyplývají z
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vývoje struktury a politické role zpravodajských médiích. Zabývaj í se zej ména vztahem mezi

mediálními a politickými systémy s d ů razem na analýzu žurnalistiky a zpravodajskámédia.
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2. Č e s ká med iální krajina

Mo tto : " Český čten ái nerozumi tom II americk ému nebo britskémII tolik jako lomil německému.

Čerpejte proto z německý serverů. Inspirujte se ve Sternu, F OCUS II, Spiegelu. " Franti šek Nac htigal,

současny šéfredaktor časopisu Tyden, porada vedení časop isu 15. 4. 2010.

Kam zařad i t českou mediální krajinu? P řes č tyř i ce t let trvající období komunismu

znesnadň uj e ja sné vymezení, kam vlas tně média v České republice spadaj í. Budeme-li se opírat o

koncept Hal1ina a Manciniho Systémy médií v postmoderním světě (Hallin, Mancini: 2004),

najdeme Českou republiku někde na pomezí mezi demokraticko-korporativistického neboli severo

s tředoevropského modelu a modelu liberálního neboli severoatlantického. Jan Jirák a Tomáš

Trampota v předmluvě k českému vydání Systému médií v postmoderním světě (Jirák, Trampota:

2008) uvádějí , že až do roku 1938 byly České země nejblíže právě systému demokraticko

korporativistickému.

"Pokoušet se j ednoznačně umístit český mediální systém mezi t ř i modely navržen é Hallinern

a Mancinim je velmi nesnadné a lze se o něco takového snažit převážně jen na zák l adě útržkovitých

dat a málo podložených dohadl'! a hypotéz. Hal1in a Mancini poukazují na skutečnost , že t ři uváděn é

modely představují uskupení geog raficky si blízkých zemí, které byly historicky v intenzivním

kulturním kontaktu. To by napovídalo, že český mediální systém bude vykazovat charakteristické

rysy modelu demokraticko-korporativistického...do kterého autoři řad í i sousední Německo a

Rakousko, s nimiž naše země měla v novověku intenzivní (nejen) kulturní kontakt (v pří padě

Rakouska dokonce sdílela sounáležitost kjednomu státnímu celkuj.:"

V podobné smyslu se ve své práei vyjadřuj e i WashkováCísařová: "Charakteristika a vývoj

mediálního systému v tranzitivních zemích je svébytná a závislá na minulém vývoji a tradici

7 Jirák, Trampota: Předmluva k Syst ém ům médií v postmoderním světě . Str. 15

26



(path-dependent) (Hallin - Mancini 2005). Nemů žeme se tedy připojit k n á zorům autorů , kteří

tvrdí, že středo - a východoevropské medi ál ní systémy se transformují do medi ál ních sys t é m ů

západoevropských. Podle našeho n ázoru jde o dva současně působ íc í vlivy na podobu médií v

České republice - ta za prvé podléhají celosvětovým trend ům pů scbicim na konkrétní segment

trhu (tedy lokální a region áln í tisk), jak jsme si ho vymezili v první kapitole; za druhé se tyto

trendy doslova filtrují p řes spec i fičnost trans formačního přechodu . N ěk ter é trendy tento fil tr

zjem ň uje , jiné zesiluje, ale také přin á š í vlivy nové." II

Podívejme se tedy na historický vývoj českých médií: váhav ýrozvoj masového a bulvárního

tisku nebo velký význam stranického tisku. Na rozdíl od N ěrnccka nebo Rakouska ale v druhé

polovině 20. století se česká média d ále rozvíjela pod mocenským vlivem Sovětského svazu a tzv.

Leninskou doktrínou o roli médií. "Ta chápe média jako nástroj řízené pr áce s veřej ným

míněním ...podřizuj e j e kontrole a buduje centralizovaný syst ém.':" Což by odpovídalo spíše

charakteristikám středomořského modelu neboli modelu polarizovaného pluralismu typického pro

země jako jsou Španělsko nebo Portugalsko, kde demokracie nastoupila později . "Urč i to u

podobnost mů žeme s těmito zeměm i mů žeme najít i v takzvané divoké deregulaci médií po

příchodu demokracie, pod kterou bychom mohli zařad i t například způso b privatizace některých

den ík ů , viz. Benda 2007.,"0

Do roku 1938 byla tedy česká mediální krajina nejvíce podobn á té německé č i rakouské, tato

linie ale byla přetnutá druhou světovou válkou a později - po roce 1948 - obdobím komunismu.

Transformace po roce 1989 potom probíhala pod silným vlivem liberálního modelu (který

dominoval v celé západní Evropě), který byl natolik velký, že se pro nově rodící demokracie stal

stěžejní předlohou , jak by měla média fungovat. Liberální a s i l ně komercializovaný model se u n ás

nakonec prosadil nejvíce. (Jirák, Trampota: 2008).

8 Waschková Císařová, Lenka: Structural transformation of the czech local and regional prcss after 1989: selected
aspects. Dizertační práce. MUNI. Brno 20 I, str. 27

9 Jirák, Trampota: Předrn luva k Syst é m ů m médií v postmoderním svčtč. str. 16
10 Jirák, Trampota. Předmluva k Systémům médií v postmoderním světě . str. 16
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Karel Hv í ž ďala se ve své sbírce esej í a rozhovorů Moc a nernoc médií z roku 2003 zamýšlí

nad pěti zvláštnostmi české mediální krajiny - nad několika specifi ky, které česko u mediální krajinu

odlišují, což vnímáme jako klíčové body pro ustavuj ící se svobodnou žurnalistiku na začá tku

devadesátých let. Za prvé, nov i nář je mezi č eským i politiky vnímán jako nepříte l : V euroatlantické

společnost i se mluví o nutnosti spolupráce mezi novináři a politiky, politici nabízej í novi n á ř ům

informace a ti j i na oplátku nabízej í prostor v médiích, i když jen omezený.

Čeští politici podle Hvížďaly vnímají novi náře coby "nej větš í nepřátel é lidstva". Politici

také často v médiích "vyžaduj í tolik místa, kolik sami sobě přisuzují moci.,,' 1Novináři -

intelektuálové kazí pol iti k ům jejich promyš leně konstruovaný obraz a působi jako rušivý faktor.

Politici na to stále nechtějí p ři stoupit a rad ěji si zakládaj í média sympatizující s jejich postoji,

uzavírají s nimi dohody popřípadě je ov l iv ň uj í (jakoje tomu u České televize) prostřednictvím

mediálních rad. Hvížďala dále zmi ň uje prů zkum veřej ného mínění z roku 200I, podle kterého

bezmála polovina ob čan ů vnímá novináře jako demokracii prospívající, cožje popularita dvakrát

vyšší než u politiků . Čtyři pětiny si však myslí, že novináři popisují práci politiků lépe, než jaká ve

skutečnost i je, a chtě l i by tedy, aby novináři byli ještě přísn ěj ši a kri t ičtěj ší.

Jako druhé zvláštnosti české mediální krajiny si Hv í ž ďala všímá blízkosti šancí a informací.

Napětí se podle něj musí dodávat do zpráv uměle : titulkem, volbou slova krácením či

deformováním obsahu, aby konzumenta zauja l. Jde zejména o titulní strany (uvádí tř i příklady z

největ ších den ík ů u nás: Mladé fronty Dnes, Lidových noviny a Práva), kde "zaj ímavé" zprávy

vyt ěs ň uj í ty d ůle ž i t é , které už tolik "zajímavé" pro publikum nejsou, protože obsahují "málo

konkurence schopného napětí" .' 2 "Vydavatelé v České republice...se vyhýbaj í v novinách všemu

podstatnému. V d ů sledku to znamená, že místo abychom se v novinách zabývali systémem, který

umo ž ňuj e nezákonné obohacování, píšeme jen o tom, kdo v jaké vile bydlí a kde a za kolik koupil

11 Hv í ž ďal a, K. Moc a nemoc médií: Dokořán , Praha 2003. str. 170
12 H vížďala , K. Moc a nemoc médií: Dokořán , Praha 2003. str. 171
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byt. To j e p řesně to, co si z l oděj i p řejí. " U

Jako českou zvláštnost č ís lo tři shledává rozjařen é reklamy v blízkosti smrti. Autor se

pozastavujc nad volbou příl oh deníku po atentátech na americká .Dvoj č ata" ze i'. á ř i roku 200 I.

Doslova to nazývá hanobením hro b ů ... V postmoderní době se vedle mrtvol vyskytují i prací

prášky...H řbito vy bývají od silnic oddě lené ncpr ůhlednou zdí. Podobnou zeď bychom měli um ět

vybudova t i v našich médiích. Bez této zdi se stává banalitou i náš život a každá zpráva o n ěm. " I·'

Ve č t v rtém bodě se H v i žďa l a obrací na nepodn č tnost privatizace veřejnoprávních médií. kterou by

shledáva l coby útok na demokracii (a jako příklad uvádí Itálii. kde Berlusconi ovli vňuje přímo nebo

nepřímo na devadesát procent televizního trhu). Pátá úvaha potom rozebírá existenci ..bulváru jako

nadávky" .

..Bulvár j e druh levného novinového zboží (pennypress) a ve spo l ečnost i hraje j istou

ekonomickou a sociální roli. Pozná se podle něko l i ka vněj ších a něko lika strukturálních znak ů .

Vě tšinou ho na ulici prodávají kameloti a prodaný náklad těchto li st ů je č tyřikrát a někde až

desetkrát včtš í než náklad seriózních předpl atite l sk ých novin. P ů vodn ě , na začá tku 19. století, se na

ulici, tedy na bul várech, prodávaly jedině tyto noviny, od toho je odvozen jej ich název: ·15

H v í ž ďala pak zm i ňuj e pět pozitivních funkcí bulváru (dále viz. Rozhovor s Pavlem Šafrem o

seriózních médií ch), například edukativní nebo výborně vedené sportovní rubriky. "Pokud u nás

nebude standardní složení spo lečnos t i , nebudou u mís ani standardní noviny...čtenář si u nás nevolí

jednu z možných verzí světa , sociá l nědemokratickou , liberální č i konzervativní...ale spíše možnost,

jestli vyhraje auto, byt nebo milion. Na tahu jsou politici. Svoboda je nej větší a nej potře bněj š í

luxus. Tam, kde není dost nezávislých a bohatých lidí - jako u nás -, je třeba cí levědomě vytváře t

mechanismy, které některým profesím, jako jsou soudci, advokáti, duchovní a novin á ři , dopřejí

lakovou míru svo body, jako kdyby byly nezávislé díky finan čn ímu zaj ištěn í. Toje nezbytná

podmínka pro fungování demokratické spo lečnost i ... Zatím jsme ze Západu přij a l i jen nálepku a nic

13 H viž ďala , K. Moc a nemoc médií: Dokořán , Praha 2003. str. 17 I
14 Hv í ž ďala , K. Moc a ncmoc médií: Dokořán , Praha 2003. str. 171
15 Hvížďala , K. Moc a ncmoc médií: Dokořán , Praha 2003. str. 173
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2.1 Devades átá léta v české žurnalistic e

Hned po revoluci v roce 1989 se začala česká (nebo tehdy je št ě českos l ovenská ) média z á sadn ě

měni t. Podle Jana Jiráka v jeho eseji Masová média a č es ká spo l ečnost ve sborníku 10 let v českých

médiích došlo zej ména k významné proměně obsahové: média se zača l a v rámci své nově nabyté

"svobody" zajímat o to, co potřebují a chtčjí č tenář i . posluchači nebo diváci. Druhým v ýzna č n ým

bodem začátku devades át ých let je odstátnění médií, což bylo vnímáno jako jedna ze základních

podmínek jej ich demokratizace.

N ásledova la privatizace ti štěných médií a ustavení duálního principu ve vysílání (vznikla tak

média veřej n é služby na jedn é straně a média soukromá, komerční na stranč druhé). Došlo také k

obnově takzvaného tiskového zákona. Byl přij at nový, který upravoval práva a povinnosti vysílate lů

a řada dalších norem, napříkl ad těch , které upravuj í reklamu.

Krátce po revoluci, došlo k novelizaci zákona o médiích z roku 1966. Federální shromáždění

zrušilo paragrafy o cenzuře a ty, které zakazovaly soukromým subjek t ů m vydávat periodický tisk.

"Registrace nového titulu přestal a být schvalovacím procesem a plnila především informační

funkci. Nove la tiskového zákona 17 se nijak nezabývala vlastnickými poměry u vydavatelll, který ze

zákona měl být českos lovenskou fyzickou nebo právnickou osobou, přičemž se schválením

přís l ušných státních org á n ů m mohla vydávat tisk i zahran ičn í právnická osoba,':" píše Milan Smíd

ve stati o vlastnictví médií v Českos lovensku po revoluci.

30. říj na 1991 poslanci přija li zákon o Č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a

televizního vysílání. Zákon nijak nereguloval vlastnictví médií zah ran ičn ím i subjekty a byl velice

16 Hv ížďal a , K. Moc a nemoc médií: Dokořán , Praha 2003. str. 175
17 Zákon Č. 86/ 1990 Sb., kterým se m ěn í a dop l ňuje zákon Č . 81 11966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních

hromadných in formačních prost ředcích , z 28. března 1990.
18 Šmíd Milan, Vliv vlastnictví médií na jej ich nezávislost a pluralitu. Institut komunikač ních studií a žurnalistiky

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v ě d , 2005, str. 3, hllp://www.louc.cz/0511 4 10207.html
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liberální, umo ž ň oval vlastnit média jak právnickým. tak fyzickým osobám. Jedinou podmínkou pro

získání licence bylo "při h lédnut í k p řínosu žadatele pro rozvoj pů vodn í dom ácí tvorby"!" ..Jcdin ýrn

zákonem, který moh l omezovat vlastnické pom ěry v médiích. byl zákon Č. 63/1991 Sb.. o ochraně

hospodá řské so utěže , který stanovil, že pokud by ekonomický subjekt získal dominantní postaven í.

definované přek ročením hranice podílu 30 procent na relevantním trhu. musel by získat souhlas

tehdejšího Ministerstva pro hospodářskou soutčž" . 2D

Jan Jirák identi fikuj e nej zásadněj š í problémy nově ustavené české mediální scény jako

následující: ,,1. absence seriózního tisku (seriózní deník typu FAZ, Le Moncle nebo Guardian se

přes některé rozpačité pokusy neuchytil). 2. labilní pozice .veřcj nopr ávnic h '' médií. 3.

Hyperkornercional izace větš i ny médií...2 l

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se česká spo lečnost stále obracela k dobám

před-normali začního spo lečenského obrození, které mčlo vyvrcholení v roce 1968 a k" idealizaci

mezi vál ečného Č eskos lovenska' v '" . Jenže média na Západě mezitím prošla zm ě nou a jsou stále více

pojímána jako ekonomické subjekty. Zájem č tenáři'! seriózní zprávy upadá, pro vydavatele se stávaj í

přítěží , protože vydávat seriózní deník je ekonomicky náročněj š í : z hlediska lidských zdroj ů , času i

přípravy. Navíc menší množství čtenáři'! nern ů ž e konkurovat z hlediska inzerent ů velkonákladovým

titul ům .

Největš í vliv na dnešní podobu médií má tak podle Jiráka "marketingové myšlení" a dochází

ke kornodifikaci (média se sama stávaj í stále více zbožím) a komercionalizaci médií (mediální

produkty jsou stále více pod řízené tomu, aby byly komerčně úspěšné) : média jsou vedena k tomu,

aby generovala zisk a optimalizovala poměr mezi náklady a výnosy. Jej ich úspěšnos t se poměřuj e

prodaným nákladem, čtenost í , poslechovostí nebo podílem na trhu. "Proces transformace českých

19 Šmíd Milan, Vliv vlastnictví médií na jcjich nezávislost a pluralitu. Institut komun ikačn ích studií a žurnalistiky
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd , 200S, str. 4, http://www.louc.cz/OS/ 141 0207.html

20 Šmíd Milan, Vliv vlastnictví médií najcjich nezávislost a pluralitu. Institut komu nikačn ích studií a žurnalistiky
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v ě d , 200S, str.4, http://www.louc.c:d OS/l 41 0207.html

21 Jirák, 1., a kol. 10 let v českých médiích. Praha: Portá1 2007, str. IS
22 Jirák, 1., a kol. 10 let v českých médiích. Praha: Portá1 2007, str, 16
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médií v pr ůmysl o v é odvětví podřízené zákonitostem trhu a potřebám inzerent ů je dnes už v

podstatě dovršen... č es ká média vstoupila do pro s t ředí postupné komodifikace a komercionalizace

svých obsahů ve zna č n ě oslabené pozici. Tradice seriózních médií prakticky neexistovala." 23

Povědomí , jaké jsou trendy a a vývoj médií bylo na našem území minimální: proto se česká

média zmčn i l a rychlej i než v jiných zemích, kde vycházely kvalitní denní listy, kde vysílání veřejné

služby měl o tradici a kdy byly l iberáln ědemokra t i c k é nároky byly na média hlouběji zažité. . Česk á

média se stala téměř l abo rato ří kornercionalizace.v "

To se promítlo i do personálního obsazení redakcí: "Je p řízna čn ý poměrně nízký věkový

prům ěr, jelikož mladým lidem je možné vyplácet nižší plat. V českých denícíchje možné se v

poměrně mladém včku dobrat významného postavení, napřík l ad editora stránky...a to bez

potřebných zkušeností , bez životní moudrosti, bez nadhledu. Výsledkem je sklon k emocionál ně

militantnímu vyj adřován í vypjatých jednostranných postoj li, pokleslému jazyku s ř adou v ýrazů na

hranici spisovnosti a slušnosti a celkovou komunikační obhroublostí.,,25

Jenže mladí nov ináři ale nejsou jen l e vněj š í: mají často lepší jazykovou vybavenost,

počítačovou gramotnost i přehled o trendech, které si žá daj í zahraničn í vydavatelství p ů sobíc í na

českém trhu. Nemají za sebou ani "komunistickou školu", kterou jejich s l užebně starší kolegové

museli projít, ajsou tedy ideální pracovní sílou pro nově vznikající redakce.

2.1.1 Česká nostal gie

Proměna České repub liky z komunistické společnost i na demokratickou by se dala považovat podle

mnoha měřítek za úspěšnou : konaj í se zde pravidelné a svobodné volby, funguje svoboda slova i

tisku. "Zpátky do Evropy" bylo jedno z hesel Sametové revoluce. Češ i, na rozdíl od jiných

postkomunistických n árodů , měli zkušenost se svobodou z dob První republiky, všímá si ve své

23 Jirák, J., a kol. 10 let v českých médiích. Praha: Portál 2007, str. 20
24 Jirák, J., a kol. 10 let v českých médiích. Praha: Portál 2007, str. 20
25 Jirák, J., a kol. 10 let v českých médiích. Praha: Portá12007, str. 16
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práci Tomáš Klvaň a ( Klva ň a 2004). Jenže kapitalistická globalizovaná Evropa, respektive Evropská

Unie, do které jsme se po roce 1989 chtěli vrátit, byla jinánež ta, kterou pamatovali naši dědové. 26

Prominentní roli ve spo leč nos t v devades át ých letech m ě l a právě média. Za č á te k

devadesútých let byl dobou vzniku mnoha nových t i štěných periodik a soukromých rádií. V roce

1994 pak vznikla první soukromá komerční televize ve Středn í a Východní Evropě. Internetová

novinařina a zábavní média následovala v druhé polovině devadesátých let. I web získával na síle,

jak dostupnost internetového při pojení rostla.27

2.1.2 Komunistický vkus

"V roce 1990 při rovnal režisér Miloš Forman...komunistické společnost i k zoo, ve které zv í řa ta

vylámala mříže a utekla ven. Teď j sou sice svobodná, ale stěžuj í si, že už se o ně vláda nepostará.

Nostalgická nálada Čechll se promítá ve dvou úrovních: v pop-kultuře v stále hluboce zako řeněné a

trvající oblibě "komunistického obsahu" a v politice stoupaj ícím počtem vo l i č ů KSČM ...

podporováním komunistického obsahu č esk á média a zábavní pr ůmysl vytváří klima, ve kterém

není nemyslitelné vo lit komunisty.,,28

Komunistický obsah podle Klvani odkazuje k době normalizace v sedmdesátých letech. Jde

o hvězdy šoubyznysu , zábavní formáty a žánry, které vznikly nebo se proslavily v období od konce

šedesátých do konec osmdesátých let. Vůd č í představ ite lé komunistické strany tehdejšího

Československa vědě li , že po období kulturního obrození v šedesátých letech, se nemohou

jednoduše vrátit k "vymývání mozků , které provázelo každou kulturní akci v padesátých letech."

Nešlo už o to, vyrábět "nového člověka" . Cílem bylo nasytit dav, dát mu chléb a jednoduchou

26 KLVAŇA T. New Europe Civil Society, Democracy ano the Media Thirteen Years After: The Story of the Czech
Rcpublic. The Harvard International Journal ol' Press/Politics 2004; vol. 9, str. 5

27 KLVAŇA T. New Europe Civil Society, Dernocracy and the Media Thirtecn Years Afler: The Story of the Czech
Republic, The Harvard Intcrnational Journal ol' Press/Politics 2004; vol. 9, str. 5

28 KLVAŇA T. New Europe Civil Society, Democracy ano the Media Thirteen Years A fter: The Story of'the Czech
Rcpublic. The Harvard Intemational Journal ol' Press/Politics 2004; vol. 9, str. 6
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zábavu, která sice nesmčl a mít antikomunistický obsah, ale včtš i nou se politickým t ématům

vyhýbala. Hvězdy televizní obrazovky se také musely příl ežitostně ukazovat na politických akcích,

aby bylo jasné, "kdo je tu šéf". 29

Když komuni stický režim potřebova l sdě l i t svoje stanovisko. často známé osobnosti

využíval. To byl případ i s Chartou 77. komunisté ihned zformovali skupinu. kterou pojmenovali

anti-chartisté. Tisíce lidí bylo nuceno Anti-chartu podepsat: včetně známých re ži s ér ů , herc ů a

zpě v á k ů. Ti nej známěj ší museli vystupovat v televizi a veřej nč popírat poselství Charty. Na konci

osmdesátých let už v Českos l ovensku p ů sobil a elita zábavního průmys l u , jejíž výdělky se

pohybovaly vysoce nad prům ěr obyvatelstva. Někteří kulturní kritici předpokláda li , že tito interpret i

ztratí po revoluci svoje publikum. Stavě li na dohadu, že nebudou moci soupe ři t s novými hvězdami ,

které se obje ví na svo bodném trhu a s těm i , které k nám přijdou ze Západu. Jak hlad po dříve

zakázaných autorec h, jako byl například Karel Kryl, dosahoval vrcholu, vypadalo to, že budou mít

pravdu. 30Jenže estrády a bývalé komunistické hvězdy se dočkaly své chvíle. Dopomohla j im k

tomu p rávě nově vzniklá komerčn í televize Nova.

Při rozdělování vysílacích licencí v Parlamentu ČR slibovali lobisté za Novu, že bude

vytvářet vysoce kvalitní obsah, seriózní zpravodajství, vzdělávací programy pro děti a že budou

podporovat originální českou dramatickou tvorbu. Podmínky byly uvedeny v sm louvě k udělen í

licence. Jenže během prvního roku vysílání byla jedna po druhé vyškrtána zásahy agresivního

I I · 3 Imanagementu a o .nsmu.

Od začátku byla Nova spíše než seriózní zpravodajské stanice podobná lokálním televizním

stanicím v USA. Základem obsahu byly bulvární zprávy z d ůrazem na kriminalitu (ačkoli

zlo č i nnost v České republice byla zanedbatelná), levné jihoamerické seriály II telenovely, hlasité

~9 KLVAŇA T. New Europe Civil Society, Democracy and the Media Thirteen Years After: The Story of the Czech
Republic. Thc Harvard lnternational Journal of Press/Politics 2004; vol. 9, str. 8

lO KLVAŇA T. Ncw Europe Civil Society, Dernocracy and the Media Thirteen Years After: The Story of the Czech
Republic. The Harvard lnternational Journal of Prcss/Politics 2004; vol. 9, str. 8

II KLVAŇA T. New Europe Civil Society, Dernocracy and the MediaThirtecn Years After: The Story or the Czech
Republic. The Harvard lnternational Journal of Press/Politics 2004; vol. 9, str. 9
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odpolední talkshow, vysoce sledované sportovní přenosy nebo nočn í erotika (včetně takzvaného

počasíčka , kde se svlékaly dívky při předpovědi po č as í r" , Nova také dovedla k dokonalosti

komunistický televizní formát, takzvané estrády - směs i c i humorných scének a vystoupení

popových in terpret ů , Zatímco před revolucí se vysílaly něko likrát za rok a zejména na Silvestra,

Nova jc do programového schématu zařazovala někol ikrát do měs íc e . Už od začá tk u komerční

úspěch Novy popíral všeobecně zako řeněné smýšlení elit, že české publikumje natolik sečtě lé ,

osvícené a vzdě l ané aby ho taková komerčn í zábava zaj íma l a.ř :' Nova okamžitě získala nej vč tší

podíl na trhu s ročními výdělky okolo sto mili on ů do lar ů ročnč.

Na podobném obsahu jako Nova s tavě l a od začátk u i druhá soukromá televizní stanice

Prima, úspěch Novy u div ák ů ovlivnil i vysílání veřejnoprávního prvního programu České televize.

Jediným seriózním a vysoce kvalitním kanálem tak podle Kl vani zůsta l ČT2 , jehož sledovanost ale

byla mizivá, zvyšovala se jen během p řeno s ů sportovních utkání. Hlavní podíl na sledovanosti mají

ČT I, Nova a Prima, které se "dále podílejí na zveřejň ová n í a vylepšování komunistického

zábavního obsahu včetně vysílání těžce ideologických seri á l ů z období let sedmdesátých a

osmdesátých.,,3 4

Vrcholu dosáhly v momentě , kdy se veřej noprávní televizní stanice rozhodla odvysílat seriál

Třicet p ř ípad ů majora Zemana. Rozhodnutí managementu České televize o vysílání komunistického

seri álu bylo podle Klvani motivováno hlavně snahou o získání televizních d iv ák ů, Po protestech

veřej nosti i federace politických VěZi1LI , došlo na kompromis: seriál se sice odvysílal, ale každý díl

musel byl doprovázen výkladem expertů . Komerč ní televize nemusely vysílání komunistických

pořad ů nijak zd ůvod ňovat , šlo jen o vyšší č ís la sledovanosti. Kromě Třicet i p ř ípad ů majora Zemana

se na obrazovku vrátil i seriál Nemocnice na kraji města , dokonce se dočk al i dvou pokračuj ících

12 KLV"ŇA T. New Europe Civil Society, Dernocracy and the Media Thirteen Years After: The Stery of the Czech
Republic. The Harvard lnternational Journal of Press/Politics 2004; vol. 9, str. 9

13 KLVAŇA T. New Europe Civil Society, Democracy and the MediaThirteen Ycars Af ter: The Story ofthe Czech
Republic. The Harvard International Journal of Press/Politics 2004; vol. 9, str. 9

14 KLVAŇ" T. Ncw Europe Civil Society, Dernocracy and the Media Thirtccn Years After: The Stery oť the Czech
Republic. The Harvard Intcrnational Journal of Press/Politics 2004; vol. 9, str. 9
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sérií. Premiérové díly byly odvysílány v roce 2003 a dočka l y se pozornosti nejen titulních stran

ti štěných médií.

2.1.3. Vlastn ictví médií na českém trhu v devad es átých Ictech

Česká republika - potažmo před rozdě l ením federace Českos lovensko - byla jedinou zemí z

bývalého Sovětského bloku s výj imkou NDR, kde před revolucí nepro b čhly žádné snahy o

reformac i polit ického nebo ekonomického systému. Po zkušennostech s normalizací po roce 1968

se jed iným uznávaným mechanismem pro vlastnictví stala neviditelná ruka svobodného trhu.

Proměny mediá lní scény na našem území proto nclzc posuzovat od politického vývoje

zasazeného do historického kontextu, jak si všímá Milan Šmíd.J5"Odpor vů č i rigidnímu totalitnímu

politickému systému udržovanému při ži votě i v době sovětské perestrojky generací po l i t ik ů , které

:10 jej ich vládnoucích pozic vyzvedla sovětská okupace v srpnu 1968, byl možná jednou z příčin,

pro č při přechodu k demokracii bylo odmítnutí býval ého režimu českou spo lečnos t í tak zásadní a

ntenzívní. Projevi10 se to hlavně v dlouhodobé podpo ře politických a ekonomických reforem,

I nichž role státu se měla omezit na nejmenší možnou míru, a pro něž hlavním regulativem

.po le čen sk ých vztahů se měly stát neviditelné ruce svobodného trhu, což bylo aplikováno i na

iblast médií,,,J6 píše Milan Šmíd.

A v takovém ovzduší u nás probíhala privatizace větš i ny pr ů mys l ových odvětv í včetně toho

nediálního. Proto mnoho subj ekt ů pře šl o do vlastnictví velkých nadnárodních koncern ů , Např í k l ad

elevize Nova , která u nás vznikla v roce 1994 na bývalém federálním kanále, byla první

oukromou televizí ve střední a východní Evropě . Vlastnil j i koncern CivtE, amerického podnikatele

tonalda Laudera (stej nojmenná televizní stanice vznikla z peněz CivtE i o šest let pozděj i v

S Šmíd Milan, Vliv vlastnictví médií na jej ich nezávislost a pluralitu. Institut komunikačn ích studií a žurnalistiky
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd , 200S, str. 2, http://www. louc.C7JOS/l4 10207.htmI

6 Šmíd Milan, Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu. Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd , 200S, str. 2, http://www.louc.c7J OS/1 41 0207.hll11l
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: horvatsku)

Po rozpadu Československa v roce 1993 už u nás neexistovala žá dná státní média.

; eskoslovenská televize, rozhlas i tisková kancelář bud' zanikly nebo se přeměnily do podoby

iezávislých ve řej noprávn ích subjekt ů bud' přímo (jak tomu bylo v případě ČTK ) nebo vznikem

iárodn ích nástupnick ých organizací, jak je tomu u Č'eského rozhlasu nebo Č es ké televize. "Stát si

:achovaI částečnou kontrolu pouze ve dvou společnostech s úzkým vztahem k médiím. Byl to

i ývalý monopolní distributor tisku Poštovní novinová služba (PNS) a tiskárenský podnik patřící

.dysi vydavatelství KSČ Rudé právo, který se transformoval do státní akciové společnosti Česká

ypografie. Všechna ostatní média byla v roce 1993 již v soukromých rukou, do kterých se dostala

iu ď spontánní ( 1990-1992) nebo státem kontrolovanou (1992- 1994) privatizací." píše Šmíd.

V roce 2004 byla ve Slovinsku publikována studie Media Ownership and its Irnpact one

tledia Independence and P lural i snť ' , která se zabývá vlastnictvím médií ajeho vlivem na pluralitu

nezávislost médi í. Šmíd v úvodu k české kapitole píše, že "Transformace médií ze státních

isritucí ve svobodné a nezávislé subjekty na jiho v ý chod ě Evropy a v zemích bývalého Sovětské ho

vazu j eště stále není dokončena , a že se zde objevují nebezpečné tendence monopolizace médií

omácími nebo i zahran i č n ím i mediálními koncerny,d 8což také bylo jedním z moti vů pro napsání

ito studie.

Postoj Evropské Unie k vlastnictví médií shrnuje preambule zprávy z roku 2004:"Svobodná

pluralitní média jsou základní podmínkou up l atňován í svobody projevu a informací...je v zájmu

emokracic, aby média vyjadřovala široký rozsah politick ých n á zorů a stanovisek. Demokracie by

yla ohrožena, kdyby jakýkoli jednotlivý názor s možností prosazovat pouze jedno stanovisko, se

al příli š dominantním...kulturní rozmanitost a sociální soudržnost by mohly být ohroženy, kdyby

.11tury a hodnoty skupin existujíc ích v rámci dané spo lečnost i (sdílej ící napřík lad spo lečný jazyk,

, htlp://www2.tll irovni-institut.sihn edia_ownership/index.htm
Šmíd Milan, VIiv vlastnictví médií na jej ich nezávislost a pluralitu. Institut komunikačn ích studií a žurnalistiky

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd , 2005, str. I, hllP://www.louc.cz/05/ 14 10207.html
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rasu nebo náboženství), nenašly svůj výraz a odraz v médiích: ' J9píše v v preambuli." Vlastnictvím

médií se zabývá i Rada Evropy. Jako varovný případ uvádí například Itálii.", 1

Samuel Brc čka ve své stati Main Developement Tendcncics ol' the Slovak Media after 1989

ze sborníku z konference Média deset let poté zabývá tím, proč byl na začá tku devadesátých let trh

postkomunistických zemí tolik lukrativní pro zahran ičn í investory. Podle I3rečky je motivovalo

n ěkoli k včcí, ale ze začátku to nebyla hl avně vidina velkého zisku. Ajmenuje hned č ty ři d ůvody : za

prvé - malé investi ční riziko. Za druhé vize vystavení mostu mezi Západem a Východem a budoucí

perspektiva profituj ícího trhu ve Středn í a Východní Evropě. Za t řet í šlo podle Brečky o vidinu

prestiže a touhu nezaostat za konkurencí a konečně za čtvrté je motivoval ke vstupu na nový trh i

fakt, že ceny privatizovaných vydavatelských domll a novinových t itul ů byly poměrně malá.

Později se ale motivace investor ů mění : hnacím motorem zača l a být snaha o fi nanční ovládnutí

regionu. Vstup zahraničního kapitálu na domácí trh rn čl negativní i pozitivní dopady: ať už kulturní,

ekonomické nebo politické .

2.1.4. Zmčny na č eském trhu s časopisy v de vades átých letech

Po revoluci se i na českém trhu zača l y objevovat takzvané masové časopisy : Jejich funkcí je i

sloužit podpoře prodeje služeb a produkt ů a bud' se orientují na početné publikum s nízkými p říjmy

nebo na početně omezené publiku s vysokými příjmy a spotřebou zaměřenou na luxusní zboží a

služby.42 Na počátku 90. let proběhlo několik zásadních zrn ě n v časopisecké s t ruk tuře , jak píše ve

své eseji Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny Barbara Kopplová ve sborníku 10 let v

39 Šmíd Milan, Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu. Institut komun ikačních studií a žurnalistiky
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd , 200S, str. 2, http://www.louc.cv OS/141 0207.html

40 Report on the risks o ť violation, in the EU and especially in Italy, ol' freedorn ol'expression and information (Article
II (2) ol' the Charter ol'Fundamental Rights) (2003/2237(INl», European Parliament, 22 April 2004.
http://www2.europarl.cu.int/omk/sipade2?L==EN&OBJID=7S982&LEVEL==2&MODE=SIP&NAV== X&LSTDOC==
NHContcntSa9d78

41 Kde je vlastnictví médií v rukou bohatých nebo vlivných rodin, které zp ů sobuje n edostatečnou nezávislost tisku.
Mnoho novin vydává jedna a tatáž spo lečnost, zanedbatelný není ani vliv církev, která vydává rozš í řen)' deník
L'Osservatore Romano. http://www.pressreference.com/Gu-Ku/ltaly.html

42 Jirák Jan, K čpplov á Barbara, a kol. 10 let v českých médiích. Praha: Portá1 2007, str. 83
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českých médií.

Změn i l a se h l avně : a) Typologie č asop i s ů existujících před rokem 1989, pro niž bylo

typické, žc pro jednotlivé č te nářské skupiny určené předevš ím věkem , popřípadě pohlavím č i zájmy

byl zpravidla v nabídce jeden titul. Mezi určuj ící rysy této proměny pat ři l o doplnění nabídky o nové

tituly, které bud' v dosavadní nabídce nebyly zastoupeny jako kategorie (napřík lad časopisy

zpravodajského typu Týden č i časop i sy erotické a pornografické), nebo měly předs tavovat

konkurenci k nabídce stávající ( např. spo lečenský časo p is Respekt).

Dále došlo k reformě stávajících t i t u l ů , které byly v před l i stopadové éře oblíbené (nap ř .

Vlasta, Květy, Mladý svět , ABC), a pokusu o jej ich adaptaci na nově vzniklé tržní poměry, v nichž

hlavní tón začalo udávat chování velkých vydavatelských domll. Výj imečně se objevil i pokus

obnovit titul starší (např , Junák). b) Hlavní proměnu před stavovalo vytvořen í nové vlastnické

struktury a vstup zahraničn ích v las t ník ů na český časop isecký trh a s tím souvisej ící uvedení

počeštěných , lokalizovaných verzí zahraničn ích titul ů . c) Další výraznou změnu prodělal zp ůsob

zpracov ání obsahu č asop i sů : ustavila se v zásadě nová "časop i secká kultura" vyznačuj ící se

vizualizací obsahu a nápadnou trivializací obsahl! i jazyka, větš í nápadností grafické úpravy a

pr ůnikem produkt ů public relation do mediálních obsahů. 43

O nové časop isecké ku lt uře se Barbara Kčpplov á dále rozepisuje: postupně se podle ní

orosadil trend směřující ke stále kratším text ů m a inklinace k estetice internetových stránek. Jednak

ie časopisy odklonily od tradiční orientace na psaný verbální projev a ve větš í m í ře využívají

akzvanou vizualizac i - obrazové a grafické výrazové prostředky.

Psané texty se také zkracuj í a zjednodušují. Stále menší počet novin á ř ů využívá t radiční

turna l i s t ickč žánry: esej, úvahu, polemiku, kritiku nebo fej eton. Navíc stále méně č te nář ů j e

ichopn ých tyto žánry absorbovat: místo podn ětů k zamyšlení - souhlasu č i nesouhlasu s poselstvím

I textu - se setkávají jen s faktick ými nebo neutrálními info rmacemi, které následně média

13 Jirák, 1., čl kol. 10 let v čes kýc h médiích. Praha: Portá12007, str. 84
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"přetřásaj í , nebo a l espo ň berou na vědomí a hromadí bez viditelného e ľek tu: , ·I-IČaso pisy tak

získávaj í jediný kontext, a to kontext spotřební.

Média se snaží vyhovět předpokládaným očekáváním svého "modelového čtenáře" a

vycházej í mu svým obsahem vstříc . V redakcích se zača l klást d ůraz i na takzvaný s po t řeb i te lský

servis: časopisy radí od toho, jak uvaři t špagety až po prezentování modelového chování, které

představuj e zpravování o ži votě skutečných i zdánlivých prominentních osobností.

2. 1.5 Import osvčdčených model ů ze zahraničí

Po uvol něn í trhu se na české mediální scéně začaly objevovat tituly, které už se osvědč i ly v

zahran i č í. Publikum, které bylo dlouhá desetiletí ochuzena podle Kě pplov é o za a) o slzavé příběhy

zklamaných manželek č i telenovely, které nepodporovaly budovatelské úsilí, a byly proto mocensky

omezovány. Za b) tu před revolucí existovala intelektuální a kulturní diskriminace - z pohledu

kulturní elity byly triviální obsahy známkou pokleslého vkusu a bylo vhodné se od nich distancovat.

Kč pplová píše, že import osvědčených zahraničních mode l ů obě omezení prolomil a nabídl velké

čás t i publika formy, po nichž dlouho a podvědomě toužilo. V první v l ně šlo hlavně o masové č ten í a

lidové plátky, v druh é v l ně na český trh dorazily luxusní l i ľestylové tituly - napří k l ad Cosmopolitan

nebo Harpers Bazaar, Ty se prosazovaly s viditelným časovým odstupem, neboť podle K č pplov é

mě l i už i nvestoř i pochyby o dostatečno sti kupní síly na našem trhu.

"Již pět let po zaháje ní transformace mediálního tiskového trhu, tedy v po lovině 90. let byla

struktura časop i secké nabídky v zásadě z hlediska typologického ustálená a při bližovala se v

hlavních rysech struk tuře vyspělých zemí," 45píše K čpp lov á ,

44 Jirák, J., a kol. 10 let v českých médiích. Praha: Portál 2007, str. 85
45 Jirák J., Kčpplov á 13 a kol. 10 let v českých médiích. Praha: Porlá1 2005, str. 89
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2.1.6. Rozhovor s Pav lem Šafrem

Když jste spo l ečnč s J osefem Kudláčkem v roce 1993 zakhidul Český deník, s jakým zá měrem

jste do toho projektu šel'?

Byljsem druhým šéfredaktorem po Janu Patočko vi . Toje otázka na prenatální stádium české

žurnalistiky, sám bych to označil za novinářskou pubertu, Bylo mi dvacet pět. To je možné jen v

zemi, v které právě proběhla dramatick á celospolečenská změna . Jinak by se taková situace

nemohla přihodit. Navíc Český deník byla naprosto specifická záležitost, jev. P ři šel český emigrant,

který byl v Německu úspěšným vydavatelem Anonce, při šel do Čech a zača l tu vydávat českou

Anonci. Český trh byl přesycen r ů znými politickými názory, zej ména úplný odporem k

nomenklatuře , která tady předtím vládla. Tak založil deník, kterému vtiskl výrazně

antikomunistický ráz.

A ten mčl být ser iózn í?

Ten měl být seri ózn í. Ta jeho serióznost by se dala r ů zn ě zpochyb ňovat. Ono samo slovo seriózní je

velmi komplikované a v našem oboru se s ním zachází neseri ózně. Byl to hodně živý n icméně

poměrně dost amatérský titul. To, že byl amatérský není tak dů l e ž i té jako to, že byl svobodný.

Vymykal se tím, že byl postavený na lidech, kteří doposud neměli s žurnalistikou nic spo lečného , to

znamená, že nebyli poplatní tomu předlistopadovému novinářskému establišmentu. Obvykle to byli

lidé, kteří měli velice jasný postoj k tomu předcházejícímu režimu.Ať to bylo dané rodinou, jako

tomu bylo u mě, nebo nějakými osobnímu zkušenostmi. Jako třeba v případě Jana Patočky, syna

profesora Patočky, mluvčího Charty 77. V této líhni se k sobč dostala širší skupina novin á ř ů , které

poté, co jsme se s Josefem Kudláčkem nepohodli, protože on se rozhodl tyto noviny včnovat j edné

politické straně, aby prosazovaly její názory. Chtě l maximálně podpořit DEU - os tře

antikomunistickou stranu. My jsme všichni obvykle pocházeli buď s disidentských kruhII nebo jsme
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měli výrazně ne-komuni stické a ne-socialistické názory, pro nás ovšem antikomunismus nebyl

nejvyšší meta jako pro našeho vydavatele. Protože to negativní vymezení je pro mě málo. Pro mě je

antikomunismus stej n é, jako že je č l ověk antipedofi l nebo antilidojed. Č l ověk nerná pot řebu

vymezovat se, že nesnáší kanibaly a je antilidojed. V mém normálním uvažování my přij de

normální být antikomunistou. Mnohem důleži r ěj š í je, č lověk je nap ř í klad liberál, že se vymezuje

poziti vně .

Ale pro Josefa Kudláčka byl antikomunismus to hla vní?

Ano. Kjednomu dni js me všichni dali v ýpov ěď, bylo nás pětadvacet. Ten projekt potom dodě láva l

a za dva tři roky skonč i I. Část z nás potom byla v Telegrafu, kde jsme se potom velice nepohodli s

ODS, protože jsem zase nechtěli dělat jenom pro jednu stranu.

Inspirovaly se jak Deník tak Telegraf nějakým listem ze zah ra n ič í?

Český deník vů bec ne, tam jsme šle nezasaženi informacemi o novinách, já jsem p ů vodn ím

povoláním knihovník. V Telegrafu byl vzorem Daily Telegraph, ale to je úp l ně l egračn í. Když se

dneska podíváte na Daily Telegraph a srovnáte ho s Denním Telegrafem v té době , tak je to

l egrační.

S čím jste se musel jako šéfredaktor takového listu potýkat?

Mezi těmi dvěma tituly je asi stejný rozdíl jako mezi Mercedesem a Trabantem. N ě k te ř í si napří klad

myslí, že nám při psaní novin chyběla starší generace. Na tom něco je, to se nedá škrtnout jako

nesmyslná teze. Když se projdete v Německu nebo nedávno jsem vidě l americkou redakci

Washington Post, všude vidíte staré lidi vedle mladých, muže vedle žen. Máte před sebou pestrou

paletu lidských typ ů a tím pádem taky osobních historií a zkušeností. A tím pádem také dovedností

a nakonec se ti všichni lidé příjemně dopl ňuj í . Kdyžjsem potom byl v Lidových novinách nebo
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Mladé fro ntě Dnes, tak jsem ocenil spolupráci se staršími novináři . Byli to obvykle buď lidé v

ku l tuře nebo ve sportu.

Nic, co hy mčlo n čco spo leč ného s politikou'?

Ne, protože to nebylo možné. Co byla žurnalistika? To byl výsadek ideologické oddě l e n í U VKSČ .

Politické redakce ve všech novinách a dalších hlavních médiích. A když nás někdo za toto kritizuje,

tak v z á sad ě kritizuje samotnou podstatu demokratické žurnalistiky. Je pro úp lně nep řij ateln é , abych

se o žurnalistice bavil s lidmi, kteří m ě l i minulost, jako m ěli . Spo lečnost musí mít něj akou míru

kontinuity, aby se nerozsypala, to ano. Ale jestliže ten režim definujeme jako diktaturu, která

postihla konkrétní Iidský osudy, napří kl ad na zák l adě t řídního základu. Pokud se na režim d ív áte

tčmato oč ima, opravdu nernáte zájem o vysokou míru kontinuity. Nevidím dů vod , proč by

demokratickou žurnalistiku v demokratické zemi měl i určo vat lidé kompromitovaní s bývalým

režimem. V liste, kdy byli novináři z minulého režimu, jsem vždy usiloval o to, aby ti, co se

kompromitovali, měli minimální vliv. P řestože jsem si některých z nich osobně vážil t řeba pro

jejich vzd ě l á n i. Z místa vedoucího rubriky jsem např í kl ad v Mladé frontě sesadil č l ověka, který byl

agentem státní bezpečnosti .

Jak nakonec dopadla ta skupina, co zač ína l a v roee 1993 v Českém deníku'?

Rozprskla se do televize Nova, do Lidových novin, do Mladé fronty....současný šéfredaktor Mladé

fronty Dnes Robert Č á scnsk ý je m ůj kolega z Českého deníku. V Reflexu potkávám t ři lidi. To byla

skupina, která na začátku nern čl a elementární profesní dovednosti a všechno se uči la za pochodu.

Třeba Marek Vítek v televizi Nova. Ta nezasaženost postupy minulého režimu byla d ůl cžit čj š í než

profesní znalosti, které jsme načerpávali až postupně. Lidé, kteří pracovali v novinách před

revolucí, měli potřebu se vždy nalepit na něj akou politickou sílu a nechat se ideologicky vést. I

když už to potom bylo demokratické vedení, ať to byl Havel nebo Klaus. Vytvoři lo to potom obraz,
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že bud' j sou lidé Klausovci nebo jsou Havlovci. Když jste chtě l dělat žurnalistiku, která by byla

nezávislá, tak vždy ta druhá strana se na vás dívala: aha, to je asi I-lavlovec nebo to je asi

Klausovcc. To je ta mentalita, kteráje jenom prodloužením mentality novin á ř ů z období minulého

režimu. Já nic takového ke své práci nepotřebuji . Moji profesní učitelé nejsou z politické scény. To

je výrazný rys, který se táhl po celá devadesátá léta. Nov i ná ř i potřebovali mít na politické scéně

svého guru.

Kde jste čerpal vy, kde byla vaše inspirace?

Teprve v roce 1997, kdy jsme s Robertem Čá senskýrn a Michalem Musilem dostali do rukou

projekt Lidové noviny, které byly v úplném krachu, tak jsme se zača l i po řádně dívat, jak se ty

noviny v zahraničn í d ělají. Začal i jsme studovat anglické a německé noviny.

Byla třeba možnost vyjet někam na stáž?

Ano, samozřej mě . Podívali jsme se hodně . Kdyžj sme při šl i do Lidových novin, zavedli jsme

konkrétní rubriku Strana 3 - téma. To bylo poprvé, co taková rubrika vznikla. Vidě l i jsmeji v

Sůddcutsche Zeitung. Jednalo se o snahu podívat se na určité aktuální téma, které hýbe spo lečností

a o kterém se diskutuj e, z r ůzn ých stran i prostřednictvím různ ých žá nrů , K základní zprávě připojit

rozhovory, ankety, info grafiku. Snažit se to zpracovat s maximální d ůkladnost í. Seite drei tehdy

sugerovala německým č ten ář ům , že tady se dozvím, co nejvíce. Od zahran ičn ích novin jsme se

hodně učili pracovat s infografikou.

Ajak to konkrétně probíhalo? To jste si na infografiku pořídili v zahraničí nějak)' kUI7-?

Spíš jsme našli lidi, co to uměli dobře kopírovat. Dneska už to umí kde kdo. Infografi ku konkrétně

jsme se učili od španě lských novin, to umí výborně EI País, od anglosaských novinjsme se učili

otevření zprávy, používání přímé řeči ve zprávě nebo že zpráva o aktuální politické události je
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psaná form ou živého p ř í běhu, který je třeba vtipný. Uč i li js me se autorskou žurnalistiku.

Žurnalistika před revolucí a v době těsně po revoluci z osmdesáti procent psan áunifikovaným

úředním jazykem.

I de áln ě od stolu ...

Přesně tak. Na za č á t ku devadesátých let vypadaly všechny noviny úplně příšerně . tam se je nom lila

"Četka" . Vysoká míra přebírán í studených, suchých, agenturních zpráv, při čemž ta .jakoby'

objekt ivita a .j akoby" serióznost v zásadě nebyla schopná vyjádř i t podstatu těc h událostí. Úředn í

jazyk ministerstva je ideální pro manipulaci nebo aby se líbil úř edník ů m , ne aby se líbil veřej nost i.

To je stejné jako uměn í napsat dobrou tiskovou zpráv u.

Toje velice podobné. I tehdy se jednalo o centralizovaný marketing jedné politické síly před

revolucí a ten jazyk tomu odpovídal a ve své úplné podstatě byl zmanipulovaný. Na začátku

devadesátých let jazyk české žurnalistiky kompletně patřil do nemocnice. Proto mě l ú spěch Reflex,

nebo pozděj i Lido vé noviny, protože psaly úp lně jinak. Záhy na to Týden. Tady žádní novináři ,

když si domyslím obory ja kou jsou sportovní nebo kulturní rubriky, to nebyla žurnalistika. Tady šlo

o naprosto zaklada telskou č i n nost. Založit znovu žurnalistiku. N čktc ř í perestrojkoví svazáci se také

účastnil i , ale to byli ti, k teří později měli tendenci se později lepit na politiky a jim sloužit. Ti měli

díky svému vzdě lá ní a tomu, že žurnalistiku provozovali v době perestrojky, to znamená

osvobozující se, byli schopní dě lat svoj i práci kompatibi lněji s novým prost ředím . Mladá fronta

Dnes byla úspěšná i díky tomu, že jako jed iný list, který přešel z období komunismu, se to byli

schopní uči t. Adap tovat se. Já považuj i za zásadní, že kromě perestrojkové generace p ři šl a j e št ě

naše skupina: lidé odnikud. Lidé, kteří za sebou ncm čl i novinářskou kariéru.

Jak vy t řeba jst e si hledal kolegy'! Když jste chtčl obsadit redakci, jak to probíhalo'!
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Doba po revoluci, to byl dlouhotrvající několi ka letý mejdan. Jak se lidé potkávají na mejdanu?

Úp lně náhodou kolem sebe projdou a náhodou spolu pijí podobný drink, povídají si a najednou

zjistí, že mají spo lečnou řeč. Celé je to poznamenané revo l učn ím kvasem: někdo se znal s někým ze

školy nebo z baru. Není d ů vod se za to s tydět. Ne všichni ale z ůsta l i u žurnalistiky: uplatnili se v

byznysu nebo v politice.

Jaké jst e m ě l i jazykové vybavení, kd yž jst e se začín a l i inspirovat v za h ra n ičn íc h list ech '!

Jazykové znalosti nemám něj ak velké. Ale konkré tně : kompletně jsme přek l ádali celé noviny, slovo

od slova. Vzali jsme t řeba Suddeutsche Zeitung, Guardian, Timesy... děla li jsme to tak v Lidových

novinách a Mladé fro ntě. Našli jsme si totiž Iidi, k teří maj í vynikaj ící anglič t i nu nebo němč i nu a

zá roveň umí psát, maj í žurnalistické schopnosti. P řeloži l i od první do poslední stránky Guardian,

potomjsme to lepili do SIOUPcLl na ty p ů vodn í noviny, včetně popisk ů , ti tul k ů . Drželi jsme potom v

ruce Guardian, který byl od začátku do konce česky. Vycházeli jsme z toho, že si nesmíme nalhávat ,

že všichni v redakc i umíme anglicky tip ťop , ale všichni jsme po t řebovali vědět, jak to v l as tně je.

Málokdo opravdu reá l ně č te anglický noviny. Redakci jsme rozdali kopie. Nejv ě t š í legrace to bylo u

iewyorsk ýc h Times ů . Tehdy se objevila diskuze o bulvarizaci, trochu jsme vyt lač i l i skupinu t ě c h

svazáck ýc h novi n á ř ů , oni měli pocit, že oni před stavuj í tu seriózní žurnalistiku a my představuj eme

:u bulvarizaci. Na titulní s t raně byl feature, což nám tehdy bylo vyč í t áno . Ten konkrétní fc ature z

New York Times byl o tom, že v jednom americkém menším městě dívky z gymnázia mají ko níček ,

~e loví veverky. Šlo jakoby o podřadnou zprávu, ale byla napsaná jako krásna story. Nakonec se

ik ázalo, že ony v podstatě vyvraždily celý les, protože jim to při šl o vzrušuj ící. Je to deset let a

íodnes si ten feature pamatuji. Bylo to zábavné, z á rove ň o zvláštním patologickým fenoménu. Byla

o zaj ímavá no vin á řsk á práce.

~ ř i tom New York T imes, to je II nás " hoch" žurnalist ika ...
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Celá redakce byla poznamenaná kritikou z akademick ých kruh ů, jak bulvarizujcmc noviny. ale

najednou v i dě l i , a řek li si. že je možné psát o takových v ěcech, když se to dobře zpracuje. když to

:ná pointu, když to m á přesah . Zača l i jsme si uv ě domovat . žejak se po n ás chce úřední žurnalistika.

:a rádoby seriózní, ta je pro noviny smrtící. To. co je d ůležit é. je abychom postupovali sm ěrem od

žurnalistiky ú řed n í k žurnalistice autorské. Abychom uměli pěstovat a ctít žánry, i to jsme se museli

iau čit , Ten proces po řád pokračuj e a v dnešní době je snaha inspiraci. učení se a školení se. je

cmražcn á atmosférou •.konce printových médií", Ale to já považuji za drastický omyl.
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3. N ě m e c k á m ed i áln i kraj ina

Stej ně jako v jiných demokratický zemí západní Evropy došlo v druhé polovině 20. století k

velkému rozší ření mediální nabídky. N čko l i k let po konci ll. svě tové války, kdy skonči la kontrola

Spojenc ů nad tiskem, takřka přes noc vzrostl počet německých novin z ISOt it u l ů na 600 s I 500

lokálními mutacemi . Od šedesátých let se dostává ke slovu rádio a dochází i rapidní expanzi

televize.

V polovině osmdesátých let potom nastává deregulace vysílání a implementují se nové

technologie. Zatímco v dobách monopolu veřej ného vysílání si mohli diváci vybrat je z něko lik

kan ál ů , dnes devad esát procent domácností má na výběr z více než dvaceti německých program ů a

třiceti zahran i č n ích kanálll. Podobné je to i na trhu s ti štěným i médii: za poslední dvě desetiletí

vzrostl počet populárních magazínu z 271 na 847, poče t odborných č asop i sů z 745 na 1094

(napřík lad Schulz 2005: 4)

N ěrnecko spolu s Rakouskem a severskými zeměm i řad í Hallin a Mancini mezi státy

takzvaného severo/středoevropského modelu. Tyto zem ě mají t ř i výrazné společné charakteristiky:

Za a) vysoká míra politického paralelismu - média mají sklon vyj ad řovat odlišnosti formou

rolitick éhc a sociálního rozdělení , které "koexistuje s intenzivním vývojem masového tisku".

'Hallin, Mancini, 2004: 172). ve všech zemí severo/st ředo evropského modelu (neboli také

íemokraticko-korporativistick ého modelu) se rozvinuly s i l ně komerční mediální trhy a tyto země

li udržují vysokou ú rove ň novinových n áklad ů .

Za b) v těchto zemích jde vysoká míra politického paralelismu médií spo l ečně s vysokou

irovní žurnalistiky a to v četn č otázek týkajících se profesních norem, veřej ného zájmu nebo a

/ysok émíry autonomie na ostatních společenských hybatelích. V těchto bodech se s t ře távaj í s

Ivěma druhými model y: společně jako model polarizovaného pluralismu je zde vysoká ú rove ň

iolitick ého paralelismu, stranění a externí plurality tisku. Naopak s i l ně rozvinutý trh mají
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severo/s tředoevropská média spo lečná s liberálním modelem.

Polit ický paralelismus se mů že projevovat na něko lika rovinách: vlastnictvím médií,

stranickou přís lušností novin á ř ů nebo vlastn ík ů . Dále se také projevuje v modelech č tenost i a a v

mediálním obsahu. "Z hlediska vlastnictví bylo dů l e ži to u součás t í mediálního systému všech zemí

demokratického korporativismu př ímé spojení novin se stranami, s odbory, s církvemi a dalšími

společenským i organizacemi." (Hallin, Mancini, 2004: 184).

Za c) pro země tohoto modelu je typická samovláda a s výjimkou Rakouska a N ě rnecka v

nich byly liberální instituce ustaveny velmi brzy. Existuje zde tedy silná tradice omezení státní

moci, což je jedním z nejdůle žitěj š ích pil í řů pro rozvoj svobodného tisku (Hallin, Mancini,

2004:173).

Pro Německo a ostatní zem ě z sever/s t ředoevropského modelu je typická vysoká míra

masové gramotnos ti už v 19. století, která souvisela i protestantskou reformací, která zdů raz ňova la ,

aby každý člověk "umě l č íst a v idět tak na vlastní oč i , co káže B ů h a naři zuj e v písmu svatém"

(Johansson, 981: 156-157).

Dalším význačným rysem je existence stranického tisku. K jeho nej vě tšímu rozmachu došlo

v Německu za Výmarské republiky, kdy až jedna t řetina všech vycházej ících listl! byla provázána s

politickými stranami.

"Ostrá politi cká polarizace výmarského období a její následky byly doprovázeny

vytvořením s i l ně politické komerční říše mediální ří še Alfreda Hugenbcrga, stoupence nacist ů a

vedoucího čin i te le extrémní pravicové strany Nčmecké národní lidové strany, který vytvoři l první

multimediální konglomerát zahrnující masový tisk, zpravodajskou agenturu, reklamní agenturu a

filmovou produkci ....S nacistickým uchopením moci se kontrola tisku neobvykle č i stou formou

institucionalizovala jako nástroj politické propagandy včetně převzetí Hugenbergova vlastního

impéria," píší Hallin a Mancini o vývoj i německého mediálního průmyslu ve 30.letech 20. století

(HaBin, Mancini , 2004:183).
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Po druhé světové válce se už extrémní forma polarizovaného pluralismu nevrátila. Ke slovu

se dostali Spoje né státy, které se i částečně ve snaze vylepšit tržní pozici sví vlastní telegrafn í

služby a mediálního průmyslu , pokusily v Německu zavést americký model .,ncutrálního

komerčního tisku" (Blanchard,1986). K vývoji komerč n ího tisku v t ě chto zemích obec n ě došlo

pozd ěji než v liberálních zemích. Napří klad v Německu byl až do konce 19. století vládni monopol

na inzerci, až po jeho skončen í se - však velmi rychle - rozvinul komerční medi ál ní trh.

3.1 Tištěná média

ProNěmecko je typické velké množství ti štěných titul ů , V roce 2005 vycházelo v Něrnecku na 138

den ík ů , všech novin pak na 359 a pokud započí táme i lokální mutace, dostaneme sc až na 1 538

rozdílných novin. Od začátku devadesátých let vykazuje ale náklad novin známky úpadku.

Penetrace deníků klesla z 79, I % na 74,8 %.

Důležitý a silný je v N čmccku lokální a region áln í trh. V roce 2005 byl náklad celkový

novin 2 1,66 milionů , většina pocházela z předplatného a jednalo se hlavně o lokální listy ( I 5, 15

milion ů), Národních novin vychází jen několik: BILO, Sůddeutsche Zeitung, Frank íurter

AlIgemeine Zeitung, Welt, Frankfurter Rundschau a Tageszeitung. I když o sobě prohlašují, ŽC jsou

nadstranické, většina z nich inklinuje k nějakému politickému spektru. Nejvíce napravo se pohybuje

Welt, potom BILO a následně Frankfurter Allgemeine Zeitung (strana CDU/CSU). Na středu se

pohybují S ůddeutsche Zeitung. Nalevo potom spadá Spiegel (SPD) a úplně nejvíc nalevo je

Frankfurter Rundschau (Zelení). Nej většího nákladu pak dosahuje bulvární deník BILO, který se

pohybuje okolo 3,6 milionů .

Bohatý je i trh s magazíny, kterých vychází na téměř devět stovek a náklad maj í okolo 123,

4 milion ů v ýtisk ů . Mezi nejúspěšněj ší patří týdeník Der Spiegel, kterého se prodá více než milion

kopií.

50



Pro německou mediální krajinuj e dále typický malý počet vydavatelských domů. Ncjv ě t š í

podíl na trhu má Axe l Springer Group s t akřka 22,4 procenty (vydává BILO, Welt, Hamburger

Abendblatt , Berliner Morgenpost a další). Na druhé pozici se drží spíše regionální WAZ Group

(vydává například Westdeutsche Allgemeine Zeitung) se šesti procenty trhu. Na třetím m íst ě je

Verlagsgruppe Stuttgarter Zeitung s pěti procenty a následuje kolínský DuMont Schauberg se

čtyřm i procenty. Ippen Gruppe má potom 3,9 procenta. Deset nej větších vydavate l ů vlastní přes 56

I 46procent tl'1U .

3.2 Audiov iz u áln í média

VNěmecku stej ně jako u nás funguje duální systém, kde vedle sebe fungují média komerčn í a

média veřejné služby. Za vysílání veřejné služby mají odpovědnost jednotlivé státy federace.

Výjimkou, která spadá pod federální ú roveň je rádio Oeutschc Welle, které poskytuje informace do

zahranič í a sídlí v Kolíně. Druhým rádiem s ce loněmeckou p ů sobnost í je berlínské

Dcutschlandradio. Vysílání a organ i zační strukturu všech stanic veřej né země si l eg i s l a ti vně

upravují jednotli vé země .

Tradiční veřejná služba je ustavena coby nekomerční a nezávislá, která je financována z

televizních nebo rozhlasových poplatk ů . Organizace veřej né vysílací služby (Ansalt) funguje

podobně jako britská BBC, poskytuje televizní a rozhlasové vysílání jednotlivým zemím nebo

region ům . Všechny regionální spo lečnost i dohromady založily ARO (Arbeitsgcmeinshalt der

Rundfunkanstalten Dcutschlands) a připsívaj í dle své velikosti do celonárodního televizního kanálu

"Oas Erstc". ZDF, Zweites Oeutsches Fernsehen - druhá německá televize, vznikla na bázi dohody

mezi jednotlivými zeměm i .

Mezi soukromými televizemi dominují dvě spo le č nosti , někdy se označuj í coby

46 http ://www.cjc.nc t/media_landscape/article/gcrmany/
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"Senderfamilien". První , dříve vlastněná Leo Kirchern, se nazývá ProSiebenSAT.\ Media AG a

spadají pod ní kanály Sat I, Pro 7, N24, Kabel I a 9\ive. Druhá - RTL group - spadá do

konglomerátu Bertelsmann: patří sem televizní stanice RTL, RTL ll, Super RTL, VOX, n-tv, RTL

Shop a Traumpartner TY.

3.3 Národní mediální politika

Svoboda médií a svoboda projevu je v Německu deklarována ústavou (Grundgesetz, č l ánek 5).

Významnými hráči jsou jednotlivé země, dále politické strany (H lavn ě dvě nej silněj š í scci álni

demokraté z SPD a konzervativci z CDU) ajejich zemské organizace. Mezi principy duálního

vysílání spadá například to, že stát nesmí kontrolovat více jak 30 procent vysílacího podílu na trhu.
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4. Čas o p i s Focus

o časop isu Focus se od začátku mluvilo jako o nejúspěšněj š ím vstupu nového média na n čmeck ý

trh. Jeho zakladatel a jeden ze šé fredaktor ů Helmut Markwort, který má v časop ise vedoucí pozici

dodnes, při nástupu do nčmeckého vydavatelského domu Hubert Burda Media dostal za úkol

vytvořit podobný magazín, jako byl leader na německém trhu, časop i s Spiegel: jak sám popisuje

tehdejší praxi, mohl bud' Spiegel okopírovat nebo přijít s něčím novým. Základem tedy nebylo jen

politické, zahraniční nebo domácí zpravodajství: novináři pracovali i na takzvaných "servisních

materiálech" , jako bylo třeba téma o nejlepších l ék ař ích v Německu .

Cílovou skupinou měla být " i n formačn í elita", to jest mladí, vzdě lan í lidé, kte ř í c h tějí

budovat svoj i kariéru. Jde o termín, který vymyslel Helmut Markwort spo lečně s reklamním

sloganem "Fakta, fakta, fakta". Jde o magazín pro zaměstnané lidí, kte ří nemají čas č ís t, ale

vyžaduj í velké mno žství informací.

o novém konkurentovi se na začátku skepticky vyj adřovala jiná média, napříkl ad deník Die

Zeit: označi l Focus za .Jast-foodovou žurnalistiku".47Šlo o narážku na množství obrazových

mater i á l ů , tabulek nebo i nľografiky, kterými se Focus od začátku vyznačoval.

Dnes patří Foc us ke třem nejčteněj ším zpravodajským magazínům , dosahuje čtenos t i až 17,

548mi lion ů č tená ř ů, při nástupu časopisu Focus na trh př i šel Spiegel o 130 tisíc abonentů '".

Podobnč jako Týden má v podtitulu, že se jedná o "Moderní zpravodajský magazín".

Kromě samotného ti štěného t ýden íků vydává Burda pod značkou Focus i speciální přílohy a

vysílá i televize Focu s TV: mezi přílohy patří Focus-Schule, Focus-Money, televizní program

Focus-Gesundheit nebo první e-pap írový speciál pro studenty Focus-Campus.

47 http://www.dradio.de/dlť/sendu ngen/ka l cnde rb l att/724 527/
48 http://www.mandmglobal.com/company-profiles/local rnedia/FOCUS . . .
49 Kubíková, Blanka.: Magazín Týden - nový fenomén české žurnalistiky. Diplomová práce. Praha: Univerzita

Karlova 1997, str. 69
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4.1 Časopis Focus v datech

18. I. 1993 - vychází první č ís lo moderního zpravodajského magazínu Focus. Vydavatel Hubert

Burda a šéfredaktor Helmut Markwort uspěl i : podaři l o se jim na německém trhu prosadit druh ý

zpravodajský magazín.

18. I . 1996 - t ři roky po nástupu časop i su na trh je spuštěn internetov ýserver Focus online.

Webová mutace Focusu má svoj i vlastní redakci, která upravuje články nebo servisní zprávy dle

oo třeb internetového média.

l. 3. 1996 - Začíná vysílat Focus TV na kanále ProSieben během nedělního primetimu.

30.3. 2000 - Vychází první č ís lo speciální mutace Focus-Money, Je určena pro . I nfroma č n í elitu",

cteráchce rozšířený servis z ekonomiky.

l2. 1. 2005 - Na trhu se objev ilo první č ís lo speciálního magazínu o vzdělávání určeného primárnč

iro rod iče Focus-Schule.

l. 6. 2005 - Rozbíhá se speciální program zaměřený na zdraví Focus-Gesundhcit, Jde o první

orogram s touto tématikou, který vysílá nepřetržit ě .

19. 10. 2006 - Na elektronickém pap íře vychází speciál pro studenty Focus-Campus, V roce 2008

v • I I k . k ' I 'k 50;e zrne m na e e .troruc y cem .

Iřetina týdeníku je věnována německé domácí politice. Následujc reportáž, téma, kultura, média,

. ěda a technika a a Moderní život. Až úplně nakonec řad í Focus zahran ič í a ekonomiku.

iO http://www.medialine.de/english/inside/foclls-as-brand.html

54



5. Časopis Týden

S nápadem začí t vydávat českou obdobu zpravodajského magazínu při šel podle rozhovoru s

Blankou Kubíkovo u za prvním šéfredaktorem Týdne Karlem Hv í ž ďalou vydavatel Jaroslav

Kovař ík , kterému se líbil formát rakouského magazínu NEWS, obdoby německého Focusu

(Kubíková 1997: 11 6). Už p ředtím se totiž Karel H v í ž ďal a snažil přetvo ři t Mladý s vě t v moderní

zpravodajský magazín, pů sobil zde jako šéfredaktor, ale nedohodl se s vydavatelem. Spolu s

nejbližšími spolupracovníky z Mladého s věta, kterým se nápad líbil, se snažili zaplnit "díru na trhu

v časo pisecké k rajině , která tu podle angloamerické a německé studie byla".

Úvodní koncepce časop isu se dě l i la do dvou výrazně oddě lených čás t í, pů vodn í záměr Karla

Hvížcľal y bylo vydáva t "tři časopisy v jednom". První polovina obsahovala rubriky Události a

peníze, druhá polovina se věnovala spo lečenským t é mat ů m v rubrikách Scéna a lidé. Třetí čás t í měl

byl vložený televizní program, doplněný o horoskopy, křížovky a další kulturní servis. Záměrem

bylo oslovit co nejširší publikum.

Takto zpětně hodnotil první dva ročn íky Týdne ve svém editoriálu H vížďal a v roce 1996:

"Před dvěma lety a t řemi měsíci jsme začali vydávat tento časop i s s představou, že je určen pro

celou moderní rodinu, kde si každý přijde na své: muži, ženy i děti . V roce 1994 se zdálo zcela

nemožnévydávat na našem trhu zpravodajský týdeník, i když takové ambice jsme měli . D ů vod ů

bylo pět:

1. desetimiliónový trh je pro takový produkt velice malý.

2. koup ě schopnost obyvatelstva je příl i š nízká (cena časopisu musela být kv ůli náročnosti proti

srovnatelným titul ům dvojnásobná a u č istě zpravodajského listu by musela být ješ tě on třetinu

Vyšší).

3. Reklamní trh je j eště nevyvinutý.

4. cena informace na trhu je příli š nízká, lidé ji j eště k rozhodování nepotřeb uj í , rozhodují se spíše

55



intuiti vně a takovýto typ časop i su u nás ncm átradici ani z první republiky.

5. nebyl k dispozici dostatečný počet kvalitních redaktor ů s potřebnou zkušeností.

Z marketingového prů zkumu a analýzy v roce 1996 vyplynulo: jes tliže Týden něco poškozuje. pak

právě zku tečnost, že nejsem č is tě zpravodajský magazín. Ukázalo se tedy, že český trhje už na

zpravodajský magazín připraven ...č tenář i na mís oceň uj í hl avně : aktuálnost. informovanost,

všestrannost a servisnost." Karel Hv í žďa l a . v úvodníku z 30. prosince 1996.

Podobně jako Hv í ž ďala reflektoval už dva roky předtím ještě před vznikem Týdne situaci na

české trh m ě s í č n ík Strategie.

" Něk te ř í vydavatelé soudí, že náš trh je na news magazíny příliš mal)' a neuživil by prestižní

a poče tnou redakci a kvalitní polygrafický výrobek s velkým počtem stran. Jiní tvrdí. že takový titul

musí věno vat polovinu rozsahu zahran i čn ímu zpravodajství, které je příli š drahé a navíc nezaj ímá

domácí klientelu. Další se opírají o výzkumy trhu, na jejichž zák ladě docházejí k závěru, že

č eský č tcn ář je konzerva tivní a tedy nepři praven na spotřebu takového produktu." (-jš-. 1993, s. 26).

Před vznikem Týd ne na trhu existovalo několik t ýden í k ů , kte ří se form ě zpravodajského časopisu

blížily. "Byly to zejména časo p i sy Mladý svět , Reflex a Respekt. Mladý svět těžil hlavně zpočátku

90. let z fa ktu, že vycházel už za předeš lého režimu a při tehdejší absenci konkurence byl všeobecně

znám a rozšířen a m ěl masový náklad. V roce 1994 vycházel jeho 36. ro čn í k .v"

První č ís lo časo p isu Týden vyšlo 3 .ř íj na 1994. Vydavatelem byla spo lečnost K Service,

majoritními vlas tníky byla spo lečnost Victoria Publishing, Karel Schwarzenberg s Jaroslav Kovařík

(který je v tiráži uveden i coby vydavatel) a Karel Hvížďala . K 1.lednu vstupuje s v ě t š inov ý m

podílem německá spo lečnost Axel Springer AG. Týden vycházel už od dob svého vzniku každé

ponděl í. Na začát ku se vymezoval coby "Časop i s pro moderní rodinu", od roku 1996 jako

"Moderní zpravodajský týdeník". Řadí se k news magazínu takzvan édruhé generace, které na

rozdíl od klasickýc h zpravodajských magaz í n ů typu Time nebo News nebo Der Spiegel obsahuje

51 Baierov á Lucie, P ět let časop isu T ýden. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd , str. 8
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krom ě politického a aktuálního zpravodajství obsahuje i část oddechovou: společenskou a kulturní.

"...budeme děla t news magazín druhé generace v podmínkách mrň avou čk ého českého trhu.

Tedy časo p i s, který přináší informace a analýzy zp ůsobem odpovídajícím dnešním možnostem

vnímání a soust ředen í č ten ář ů . Jde o to rychle čtenáře vtáhnout do d ěje , zaujmout ho, udržet jeho

pozornost. To předpok ládá j inou, novou práci jak s textem, tak s ilustrací, popisky. s percxy,

mnohožánrový přístup . Tento zp ůsob jde č tenáři, jeho vyčerpanosti, vstříc. téma mu zpřeh ledňuj e.

dává mu možnosti rámcově se orientovat. Ale nebanalizuje všechno.jen dejme tomu trivializuje:'

mínil na začátku první šéfredaktor Karel Hv i žďa l a . (Novotn ý, 1994. Respekt s. 10).

Ambice Týdne shrnula redakce hned v prvním č ís le na straně věnované vzorům, kterými se

nechává inspirovat, které "byly jej ich vzorem". Zatímco úspěšné formáty jako je Tirne, Ncwsweck

nebo Der Spiegel označuj e coby news magazíny první generace. stále věští úspěch zaznamenávají

news magazíny druhé generace. Ty si odlišují tím, že je v nich politické zpravodajství doplněné o

oddechovou a servisní část. Jako jeden ze zdroj ů inspirace jmenuje redakce německý týdeník Focus

- moderní zpravodajs ký magazín. Napřík l ad ve srovnání se Spiegelem je pestřej š í a barevněj ší -

používá mapky nebo infografi ku, Mezi dalšími vzory jmenuje Týden rakouský News, francouzský

Le Point nebo španělský Cambio. (Baierová 2000:IO)

Podle výzkumu agentury AISA z listopadu roku 199652 vypadalo složení č te nář ů

následovně: 50,8 % tvořili muži, 49,2% ženy. P říj em rodiny byl ve 25,5% 12 500 až 17 500 korun,

ve 22, 5 % potom více 17 500 korun. 21 ,3 % potom odmítla příj em uvést. Mezi č tenáři dominovali

Pražané,j ej ich pod íl byl 30, 8 %, následovala jižní Morava s 18, 1 %, potom severní Morava s 12, 4

% a ji žní Čechy s 13%. Podle velikosti sídla potom 44, 3 % č ten á řů uvedlo že žije ve městech s více

než 100 000 obyvatel, ve m ě stech s 20 000 až 99 999 obyvatel potom 25, 9 %.

Redakce T ýdne byla v jeho začátcích složená z bývalých redaktor ů Mladého svě ta a

Lidových novin. Kromě stálých redaktorů p ř i sp íva li do Týdne i Zuzana Bubílková, Lída

52 Kubíková, Blanka. Magazín Týden - nový fenomén české žurnalistiky. Diplomová prác~ . Praha 1997, Fakulta
sociálních věd UK, Institut komun ikačníc h studií a žurnalistiky, Katedra masové komunikace, str.13
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Rakušanová nebo šest zahran ičn íc h dop i sova te l ů z p ěti míst: Bratislavy. Moskvy. Štrasburku. Paříže

a Philadelphie.

Už od začát ku byl velký důraz kladen na obrazovou podobu magazínu. které na české trhu

doposud nem ěla obdoby: velké barevné fotografi e přes celou stránku či dvoustranu. celý magazín

byl od počátku barevný.

Prvních třináct č íse l z roku 1994 mě lo náklad kolem sedmdesáti tisíc v ý ti sk ů . Na začátku

roku 1995 klesl na padesát až šedes át tisíc v ý t i sk ů. Ve t ře t í č tvrt le tí roku 1996 byl náklad stejný.

tedy padesát až šedesát tisíc v ý t i sk ů. 53

5.1 O bálky s celebritami napříč spo lečenským spek trem

Na první obálce Týdne z pondělí 3. říj na 1994 objevila koláž vlivných český osobností: 100

osobností Fera Feniče : mezi nimi Václav Havel, Václav Klaus, Jaromír Jágr. Karel Gott nebo J i ř i na

Bohdalová. Samotnému profilu Feniče je v rubrice M ůj vzestup - Lidé věnována dvoustrana. Karel

Hv í ž ďala v úvodníku nijak nezd ů vod ňuj e , proč na titul vybrali zrovna tento rozhovor ani se o n čm

nezmi ňuj e .

Už hned v prvním č ís le se objevují "velká témata" , jej ichž podoba a styl zpracování i přes

rozdílnost rubrik z ůs ta l v podstatě dodnes stejný. Jednotlivé rubriky byly rozděleny do sekcí

Události (Z domova, Ze světa) , Peníze (Ekonomika), Scéna (Zdraví. Móda) a Lidé (Interview,

Titulní téma - M ůj vzestup, Spo lečnost , Kdy, kde. co ajak). Mezi stálé rubriky patří také

Fotoreportáž (v prvním č ís le čtyřs trana o návštěvě Václava Havla do Spojených s t á tů ) - která je

zařazená první j eště před obsahem nebo úvodníkem, Dopisy, Periskop Týdne, Zápisník (Jaroslava

Veise a Jefirna Fištejna), Tento týden (Události), Komentář Týdne, Analýza, Host Týdne. Tipy

Týdne na příští týden, Recenze, Z české spo lečnost i , Týden Zuzany Bubílkové, Objevy z arch iv ů a

53 Kubíková, Blanka. Magazín Týden - nový fenomén české žurnalistiky. Diplomová prác~ . Praha 1997, Fakulta
sociálních věd UK, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra masové komunikace, str. 99
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Kronika.

Karel Hvížďala se v úvodníku vymezuje i ke sporu s akciovou spo lečností Mal-ra. která se

podle něj snažila "žalobou zamezit, abychom vůbec vyšli". Naopak se podivuje nad tím, že už v

do bě vzniku os lovila Týden prezidentsk á kance l ář a pozvala dva redaktory jako jediné novináře z

českých č asop i sů na cestu do USA.

Hned v prvním čís le bylo n ěkolik stran věnováno módě a zdraví, konkrétně tématu o

českých fitcentrech. Téma bylo uvedeno velkou dvoustránkovou fotografií a dopl něné o takzvané

"uživatelské boxy", tedy tabulky s cenami za vstup nebo vybavení t ěl ocvi čen .

V druhém čísle je opět kromě seriózních zpráv věnováno hned nčkolik stran lifestylu - módě

a bytovým dopl ňk ům, Lifestylová je os ta tně i samotná titulka: je na ní rozhovor se Sabinou

Laurinovou, kterému je stej ně jako v případě Fen iče v č ís le jedna věnována pouze dvoustrana, i

když je v č í s le několikastránkový rozhovor s Milošem Zemanem.

Ve třetím úvodníku z 31.10.1994 se Karel Hv í ž ďala vyjad řuje k přij e tí Týdne zahraničn ím i

médii: " Překvap i vě příznivě byl Týden přij at zahran ičn ím i firmami a cizími zastupitelskými ú řady.

Jejich postoj snad nejvýstižněji formuloval pražský korespondent časop isu Media International pan

Jeffery Forbes: Jako se transformuje česká ekonomika na tržní hospodářstv í , mění se legislativa na

evropský standard, tak konečně je na vašem trhu český časop i s , ve kterém se vyznáme." Kéž by to

byla pravda, dodává ve Slovu šéfredaktora Hvížďala .

První "necelebritní" obálka se objevila v č ís le 7: hlásala, že 90, 4 procent lidí tvrdí, že jíme

lépe. V úvodníku se potom Karel Hví ž ďala chlubí povědomím Pra ž an ů o existenci časopisu Týden:

podleexpresního repre zentativního výzkumu akciovou spo l ečností Dema, znal časop is už každý

třetí obyvatel Prahy. Hvížďala popisuje čtenáře , které výzkum popsal jako: "stej ně často nás čtou

muži jako ženy, převážně však lidé středn í ho věku , ekonomicky aktivní.Větš inou jde o

středoško l áky a vysokoškoláky. Našimi čtenář i j ste tedy Vy, nově vznikající středn í vrstva, která je

vždy oporou každé dynamicky se rozvíj ejíci společnosti . "
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5.2 Televize na pap í ře

V č ís le I I roku 1994 se potom Hvížďal a vyjadřuje k news magazínům druhé generace: ..Tu a tam

slyším na adresu Týdne dvě při pom ínky : za prvé. že se v něm čtenáři pro jeho rozsah t ěžko

orientují , a za druhé. že nestihnou za týden všechno přeč ís t. Chtě l bych proto naše čtenáře

upozornit, že pro orientaci v podobných týdenících. jakoje ten náš, slouží hořejší linka: každá sekce

máj inou barvu. Co se týče tloušťky, odpověď je nasnad ě : čtenář si má vybratjen to, co ho zajímá, a

nemusí č ís t všechno. Jedno z posledních č íse l podobného německého časopisu Focusmělo dokonce

364 stránek. A když mluvím o našem časopi se. rád bychještě zd ůvodni l mozaikovou formu, která

je typická pro všechny news magazíny takzvaného druh égenerace. Vychází z přesvědčen í. že tato

televize na papí ře svou pestrostí a neladern nejlépe zrcadlí obyčej ný život. Jeden americký sociolog

na adresu starých č asop i s ů poznamenal: J ednosměrná perspektiva dlouhých tex tů je ncpochopením

tiskové formy časopisu . Je to, jako by obchodní domy měl y jedno oddě lení."

Poslední úvodník roku 1994 je bi lančn í a vyjadřuje pochyby Hvížďal y o tom, zda se Týden.

ještě jako koncept, měl šanci v Česku uchytit: "Před rokem, kdy jsme Týden zača li s JUDr.

Jaroslavem Kovaříkem p ři p ravovat , skoro nikdo nepochyboval o tom, že podobný časopis na našem

trhu chybí. Ale témě ř všichni si nebyli j istí: nepři ch á z írne s ním příli š brzy? Je cena na trhu j iž tak

vysoká, aby se podobný časopis uživil? ... I v tomto ohledu se tedy přib li žuj erne Evropě rychleji.

než si to okolní země představoval y. Na summitu v Essenu řekli západoevropští novináři Josefu

Veselému, že podobný časop is II nás čeka li až tak za dva, za tř i roky." dále se vyjadřuje k dalšímu

vývoj i: popisuje novináře , coby služebníka, který v časopise obstarává informace a ne ..exhibujícího

se literáta". Grafikou chce Týden nadále sou těži t s elektrickými médii a být dál ..televizí na papíře".

.Půj de nám tedy o mozaikovou a ikonickou dynamiku. Mozaikové poselství není ani vypr áv čn ím.

ani hlediskem, ani výkladem, ani komentářem , je výzvou k maximální účasti na sociálním procesu,"

míní Hv ížďala.

60



Rok 1995 uvedl Týden v editoriálu průzkumem povědomí občanů ČR o jeho 7JlUČce.

(rea l izačn í firmou byla opět Dema a.s.) Šetřen í se zúčas tn i lo 1139 osob starších osmnácti let.

Šedesát dva procent z nich zaznamenalo existenci titulu na trhu. Časopis alespo ň jednou čet l každý

čtvrtý občan, a d evět procent čet lo více než pět č íse l. Většina č ten ářů žila ve velkoměstech na sto

tisíc obyvatel. Podíl spokojených č t en ářů je pak t ři k rát vyšší než nespokojených (sedmdesát šest

procent ku dvaceti čtyřem) . Týden če t ly ženy stej ně jako muži. větš i nou šlo o lidi z v ě kové skupiny

18_29 let a 30-44 let, ekonomicky aktivní a s vyšším vzdě láním , často jsou mezi nimi podnikatelé.

Týden pak podle šéfredaktora Hvížd'aly nernáskutečnost zkrášlovat nebo m ě nit , ale

reflektovat a ana lyzovat. Novinář už není "zuři vý reportér, který musí být u všeho" , ale stává se

redaktorem - spec ialistou, expertem. Moderní novi nář je překl adatel z odbornéhojazyka do jazyka

obecnčj šího . Straní-li redaktor více č t enářů m , pak podle Hvížďal y vzniká bulvár, který nep ř i n á š í nic

nového a je nepřesný a banální straní-li více odborn íkům , je nesrozumitelný. V čís le 9 roku 1995

pak blíže specifi kuje , pro koho Týdenje: ,,21. století bude stoletím individualisty a o takové

č lověku by měl být i náš časop i s , pokud se chce stát mediální institucí roku 2000. Týden vždy

zajímá a bude zají mat č lov č k mezi lidmi, člověk proti instituci, instituce proti člověku , člověk

umocněný člověkem , člověk nad člověkem , člověk vedle č l o vě ka , č lověk ajeho ko řeny atd:'

5.3 Ro zhovor s K a r lem Hvížd'alou pro Respe kt v roce 1994

"Novin áři musí zapomenout", autor Micha l Novotný, Respekt , 35/1994

Karel Hvížd'ala chce dotvoři t českou "kraj inu časop i s ů"

Nov in á ř a spisovatel Karel Hv í ž ďa la se narodil r. 1941 v Praze. StudovalČVUT, politické

vědy a němčinu. Pracoval v Mladém světě , Albatrosu, na volné noze doma i v exilu (78-89), po

návratu pak v Mladé frontě , MF Dnes a opět v Mladém světě . Je spoluautor tři nácti knih rozhovo rů

(mj . České rozhovory ve sv ě t ě , Myslet zeleň světa s V. Bělohradským , Dálkový výslech s V.
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Havlem, Soukromá vzpoura s P. Landovským a První zpráva s V. Klausem). několika próz (mj .

Fialoví ježci, Nevěry, Vzkaz, Raroz) a řady rozhlasových her.

Ř lk á te , že nový český týden ík, který budete řídit , 111:1 mít podob u " news magazínu druhé

generace v podmínkách mrňavou čké ho českého trhu"

Tozní: news magazín druhé generace! Co to je?Vczmu to ze široka. Od toho, jak se v ů bec ve sv ě tč

vyvíje ly noviny. Jsou tu dvě tradice. Anglo-americk á vychází z toho. že tam noviny vznikly jako

š iři te l burzovních zpráv, kurs ů a inzerce. Novi n á ř pak m ěl za úkol tohle zásadní obalit č t i vem ,

zábavou. a protože burzovní zprávy, inzerce a kursy jsou v podstatě pozitivní info rmace. jako ji stý

protiklad vznikla potřeba v tom ostatním psát o neštěst ích . O neš těst í c h něčích nebo pro někoho .

Kontinentá lní evropská tradice je jiná.

Tady noviny vznikly jako j istý druh literatury, jako konfese; novinář byl novinový

spisovatel, který do značné míry vyslovoval vn i třn í příběh své duše. Sem, do této tradice, jsme

patři li do konce I. republiky. Pak ovšem u nás nebylo to ani to. Pak tu nastoupil ruský model.

Noviny se staly inzercí vlády ajedné strany. Novinám se o události dodala jedna informace a jedna

její interpretace a novin á řům připadl jediný úkol: našlehat to s lovně a prodat to. Byla to vlas tně

agenturně reklamní č i nnost. Ono není náhodné, že tolik novin á ř ů , k te ří tu p ů sobi li v minulém

režimu, se uchytilo v nejrů zn ěj š ích reklamních agenturách a vedou si tam úspěšně . A ti, co dál

působ í v tisku ...

Musí většinu svých zkušeností zapomenout. Musí prodělat dvě zásadní změny. P ředevším

pochopit, že žurna listika , v americkém i evropském pojetí, je umění obstarat informace, dobrat se

informačních zdroj ů , a pak ty informace analyzovat. Analyzovat. tedy nemít na všechno předem

názor, zbavit se pocitu , že musím říc t své míněn í. Na mínění větš i ny novin á ř ů není nikdo zvědavý .

Jde o to artikulova t otázky - A, B, C - a když možnost A, tak to má tyto A konsekvence, když B,

tyto... Což je ovšem něco úplně jiného než sednout si ke stolu a napsat: "já si myslím" a za hlavní
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práci pokládat, že text pojednám velmi vt i pně a s l eg račn í pointou. Všimněte si, kolik novin á ř ů u

nás píše to, čemu se tady říká fejetony a co v této podobě ve světě v las tně neexistuje.

Takže novi ná ř ncm á mít to, čemu ř fk á te míněn í '?

Nov i nář ncm ů že mít na všechno předem přichystaný názor. Navíc novin á řů , jejichž míně ní je pro

veřej nos t zaj ímavé, je u nás i ve světě hrozně málo.

Na příklad ?

Unás jsou to Jiří I-Janák, Jefim Fištejn, Ludvík Vaculík...

Mluvil jste o dvou zásadních změnách, kte ré mu sí dn ešní novin á ř prod ěl at. Zatím jsm e

probrali jen jednu.

Ta druhá souvisí s konkurencí televize. A tentokrát se netýká jen našich nebo jen

postkornunistických novin á ř ů , Týká se novin á ř ů na celém světě . Alfabetická kultura se měn í v

kulturu ikonicky obra zovou. Literární žurnalistika ztrácí pro široké publikum význam. Člověk

přijde domll unavený , v autě už slyšel útržky rozhlasových zpráv, přelétl titulky novin, televize mu

naservíruje obrázky, a ted' by se měl začíst do časop i su , měl by se na to soustřed i l. Časop is , který

vychází z alfabetick é, nebo dejme tomu literární tradice, jako je t řeba právě Respekt, pro který tento

rozhovor děláme, vyžaduj e téměř absolutní soustředění. Pro vě t ši nu potenciálních č t enář ů je to dnes

nesplnitelný požadavek. Procento lidí ochotných soustřed i t se je nízké a stále klesá. Přitom Respekt

ses touto situací vyrovnává obdivuhodně . Pokud mám dobré informace, má náklad relat i vně 

vzhledem k počtu obyvatel - dvakrát vyšší než srovnatelný Die Zeit.

Takže jedině bulvární tisk má budoucnost? Vy chcete dělat bulv ár?

Ne, mě zaj ímá informace a bulvární tisk informace v last ně nedává. Naj ednom decimetru
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č tverečn ím tam najdete půl informace. Čtenáři bulvárního tisku ani informaci nechtějí , oni ch těj í jen

potvrzení, v banalizované formě, toho, co už v ě d í . Jde vlastně jen o jakési sebepotvrzení.

Banalizace ne, mínění ne, vti pné slovní šlehání nc, alfab etické noviny nc... Takže co v lastn ě?

Užjsme o tom vlastně mluvili . News magazín druhé generace. Tedy časop i s , který přináší

informace a analýzy zp ů sobem odpovídajícím dnešním možnostem vnímání a sous t ředěn í č tená ř ů .

Jde o to rychle čtenáře vtáhnout do děj e , zaujmout ho, udržet jeho pozornost. To předpok l ádá ji nou,

novou práci jak s textem, tak s ilustrací, s popisky, s pcrexy, mnohožánrový přís tup . Tento způsob

jde čtenáři , jeho vyčerpanosti , vst říc , téma mu zpřeh led ň uje , dává mu možnost rámcově se

orientovat. Ale nebanalizuj e to všechno, jen dejme tomu trivializuje.

V čem jc rozdíl mezi banalizací a trivializací'!

Náš p ří stup nep ředst ír á , že na složité otázky je jedna jednoduchá odpověd' . Televize dnešního

čtenáře naučila , že m ů ž e za dvacet minut o všem vědě t všechno, my bychom mu mě l i jaksi

ponechat zadní vrátka - že věci jsou s loži těj ší. Časop i s takového druhu na našem trhu opravdu

chybí, v Evropě takové časopisy jsou a mají úspěch .

Takže Váš třetí pokus bude úpčšný - stej ně jako ten prvni...

To samozřej mě doufám, jinak bych to nedělal. Ale jistý si být nemohu, protože č esk ý časopisecký

trhje j eště nestabilní. Nebo, jak se říká odborně , česká časopisecká krajina j eště není dotvořena .

A když se vám to ncpodaří?

Pak si pravděpodobně řeknu , že jsme s tím př i šli předčasně . Že situace j eště na podzim 1994 nebyla

zralá, že jsme měli rok možná dva počkat. Ale ted' si myslím, že pravý okamžik nastal. Že někte rým

lidem už vadí bulvárně zjednodušuj íci způsob psaní, že je nebaví ani našlehaná slova s veselou
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pointou, ani nahé našlchan é s lečny, že už od novin chtějí informace. byť ncmají čas a chuť se

soustřed i t na dlouhé sloupce písmenek. Pokud je už cena informací na trhu v České republice dost

vysoká, měli bychom uspět - závisí to jistě i na stupni transformace této spo lečnost i. Pokud lidé

j eště pořád pokládají za inform aci hospodský drb a v časopi sech hledají jen zábavu, pak

neuspějeme .

Mluvili j sme o trhu tak trochu abstraktně a vznešen ě. Trh, to jsou zk r átka prachy. Z avés t

nový týdeník vyžaduje kapit ál. Jaký je ten váš? Kdo j e majitelem T ýd ne'!

Vydavatelem je K-service, s.r.o. V něm má hlavní podíl dr. Jaroslav Kovařík, kter ýza mnou s

nápadem vydáv at Týden po mém odchodu z Mladého světa a po svém odchodu z Moravia Press

při še l. Podstatný podíl má Victoria Publishing a "vypocený" podíl mám já.

Victor ia Publishing ... To je Viktor' Kožen ý! .Je to jedna z ha rvardsk ých s po l ečn os t í. ec hcete

k tomu říct v íc ?

Byla to instituc e, která do nás byla ochotná okamži tě investovat. S ostatními to bylo na příli š dlouhé

lokte, a jde tu o český kapitál.

To se opravdu - já tedy nevím p řesn ě proč - cení. Ale s t ej ně Kože ný, a Hvížd al a! Vy jste už

sá m o sobě dost kontroverzn í postava - jaksi odjakživa p řich á z íte do řečí. " Copak kapit án

Min a ř í k, ale až se nám vr átí plukovník Hvížďala," říkalo se po vaší emigr aci v pražských

hospod ách. Zbytečn ě jste prý leccos prozrazoval ve svých vystoupe n ích ve Svo bo d ně Evro pě ...

Přehnanč jste se vyd ával za autora knih rozhovorů , které jste vyd áva l v em igraci, kd yž to ve

sku tečnos t i prý napsali ti zpovídaní... Takový Dálkový v ýs lech například. M imocho de m víte,

že se takhle o vás mluvilo a mluví?

Víceméně vím. a už dávno jsem si odvykl se tím zabývat.
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A chcete k tomu teď nčco řícť?Co k tomu m ám říkat '? V Čechách se poml ouvalo a pomlou vat

bud e. H jsem se al e p ů vodně spíš ptal, čím to je , že pr á v ě vy tak často p řich ň z í te do řeč í.

Já bych ne řckl , že jsem výjimka. Podívej te se, co drb ů koluje o Havlovi nebo o Klausovi. Možnáje

to ale tím, že jsem nikd y nepat řil k něj aké skupině . Že jsem byl samostatný, sólista. že jsem si

vždycky zachovával odstup. Ale když už mluvíme o mně . Im ůj rychlý návrat z emigrace a

okamžité rozhodnutí pů sobit zde mohly vyvolávat něj aká , dejme tomu, podezření. To. co dnes

dělám , o co se tady od listopadu, jak vy říkáte , pokouším, má svou jasnou kontinuitu s tím, co bylo

před t ím . Zač í na l jsem v Mladém sv ě t č a jen si člověk zača l trochu uvědomovat , co je, co by chtěl

dělat , přiše l Rus a se vším byl konec. Naš t čst í mě hned z Mladého sv ě ta vyhodili, takže jsem si

rychle uvědomil , že novinařinu tady děl at nesmím a nechci. Ladislav Fikar mi pak nabídl práci v

Albatrosu, kterou jsem dělal docela rád, ale uvědomoval jsem si, jak mč tady všechno s t l ač uj e do l ů,

jak, byť po milim etrech , dělám horší a horší věc i ... Odešel jsem ze sebezáchovných d ů vod ů. S

úmyslem vyzkoušet sám sebe ve standardních podmínkách. Zj istil jsem, že se uživím, a ud ě lal jsem

zásadní rozhodnutí - zůstat českým novinářem a občas i spisovatelem, psát venku to, co bych psal

za normálních okolností doma. Když doma nastaly normální okolnosti, logicky jsem se okamži tě

vrátil s tím, že všechny zkušenosti, které jsem tam získal, využiju nejen pro sebe.

Ješ tě bychom nemčli za mluvit váš kapit álový podíl ve s po leč nosti, která je majitelem

časopisu , jehož jste šéfredaktorem. To trochu voní stře tem á j mí'l...

To se taky nebud e líbit. Až bude příslušný zákon, chei sv ůj podíl institucionalizovat založením

nadace. Z eventuálních zisk ů ze svého podílu bych si zaj istil doživotní rentu, protože já tady na

penzi nárok mít nebudu - nebyl jsem tu dvanáct let a tam jsem si d ůchod neplatil - a zbytek by

spravovalo představenstvo nadace, významní novináři . Financovaly by se z toho novin á řsk é ceny,

stipendia, stáže ... Zákon siee j eště není, ale nic se neděj e . Že by z Týdne byly hned peníze, věru
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nehrozí.

P ři jakém ná kladu nehude p rod ě l á v a t ?

Osmdesát - sto tisíc .

Že bychom po všech t ěch teoretických řečech p ov ě d ě l i , jak nov ýčaso p is bud e konkr étn ě

vypadať!

Budou to takové tři časop isy v jednom. Což souvisí s tím, co jsem už říkal - že je tady malý trh.

Padesát stránek bude news magazín s rubrikami Události a Peníze, padesát stránek spo leč enský

magazín s rubrikami Scéna a Lidé a dvaatři c e t stránek s televizními programy, horoskopy. šachovou

hlídkou, křížovkami , computerovými hrami pro děti atd. Všechno na evropsky standardním papíru a

vyt ištěno na standardní evropské polygrafick é úrovni.

Kde budet e tisknout?

VMartině . Bohužel dost daleko, takže musel padnou plán mít uzávěrku v pátek v noci a v pondě lí

vyjít. České tiskárny nejsou ochotné pracovat přes víkend. Uzávěrka bude v pátek dopoledne.

Přesto se ovšem d ů sledn ě a výhradně budeme věnovat tomu, co přines l uplynulý týden. Nic

takového, co je tady oblíbeným zvykem: redaktor někoho známého potká v hospodě , tak s ním

ud ěl á rozhovor, kter ý mohl vyjí t před měs íc em nebo za měsíc
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6. In spirační zdroj e ča sopi su Tý de n

Focus i Týden sázej í na stej ný styl obálek i grafickou úpravu. Podle grafika Michala Vocela, který

působí v Týdnu ji ž deset let, se vizuální vliv Focusu zača l dominantněj i v redakci Týdne prosazovat

až po nástupu Dalibora Balšínka na post šéfredaktora v roce 2000.

Obálky obou periodik maj í podobné zpracování loga: velká ti štěná písmena, jednoslovný

název FOCUS - TÝDEN (podobn č jako rakouský NEWS). S tím rozdílem, že Focus v logu místo

písmena O využívá obrázek glóbu.

Stylizované montáže nebo fotografie, které se vztahují k hlavnímu tématu ve Focusu, se v

Týdnu ze začátku p říli š nevyužívaly, přednost měly ob l ičeje slavných osobností.N ě ko l i k r á t se

napří k l ad na titulu Týdne během prvních let vycházení objevil spisovatel Bohumill lrabal nebo

tehdej ší prezident Václav Havel. Karel Hvížďala se k poměru celebritních obálek versus montáží

nebo aktualit v rozhovoru s Blankou (Kubíková 1997: 123) vyjadřuje takto: ..Báli jsme se, to byl

hlavní d ů vod. Pak j sme to zača l i st ř ída t s montážemi a do budoucna bychom se o výběr témat

nechtě l i moc starat a dávat prostě to, co týden přinese . Nesmíme se bát, jestli náklad o nějak)' tisíc

klesne. Musíme lidi naučit na něco jiného." Jako nej prodávaněj š í tituly uplynulých ro č n ík ů týdne

potom uvádí: titulní strana se zpěvačkou Lucií Bílou, ministr Rubáš a David Rath. Další titul s

Olgou \-Iavlovou a anglickou královnou na n á v št č v č .

Na rozdíl od prvních ro č n ík ů Týdne mě l Focus editoriál hned na začátku , na s t raně tři. V

Týdnu se úvodní slovo šéfredaktora přesunulo na přední stránky až za šéfredaktora Aleše Lederera a

k dokonalosti ho dotáhl ale až Dalibor Balšínek.

Rubriku, kterou Týdne od Focusu přímo okopíroval bylo Foto Týdne, které předcházelo

ostatnímu obsahu.

Z výzkumu a rozhovorů vyplynulo, že k úplnému převzetí formátu Focusu nejen po

formální, ale i částečně po obsahové stránce došlo až v roce 2000, kdy nastoupil třetí šéfredaktor.
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podle pam ě tn ík ů z redakce, zněl tehdejší "doktrína" přesně : udělejme Focus. Až v roce 2000 se

rubrika Styl měn í na rubriku Moderní život, na obálku se častěj i dostávají témata z rubriky Téma.

která se věnuj í celospo lečenským prob l ém ům často s nadnárodním přesahem . jako jsou například

témata o výchově dětí , cv i čení nebo zdravém stravování.

Ze srovnání titulních témat dvou ročn í ku časopisu Focus a Týden vyplývá (viz tabulky na

další s tranč), že zatímco Focus dával přednost ekonomick ým t émat ů m ( včetně t i p ů na kariérní

postup nebo jako zbohatnout, které se dobře hodily projeho cílovou skupinu, takzvanou i n formačn í

elitu.") a na obálku se několikrát dostala také Včda a technika, Týden volil spíše známé osobnosti:

ať už šlo o politiky nebo populární osobnosti.

Zcela specifickou kapitolou jsou témata, které jsme zařad i li pod subkapitolu Sex a vztahy:

zatímco Focus už v roce 1996 měl sedm témat, Týden měl jen dvě a ani jedno z nich se

nevztahovalo přímo k sexu jako spíše k rodině nebo výchově dět í. Znovu se musíme vrátit k

poznatku, že k otevírání sexuálních témat (která pokrývala oblasti typu: jak flirtovat, kdo nás

přitahuj e , jak vnímaj í sex ženy nebo muži, nebo jak si ho co nejlépe užít), nastoupilo na obálky

Týdne až po roce 2000.

Dalibor Balšínek v rozhovoru pro magazín Marketing a média v roce 2004 uvedl, že:

"Graficky připomínáme nejvíc Focus, ale psát se snažíme jako Der Spiegel. Nejv č t š í rozdíl je ale v

rozsahu stran. Německ é časop isy mají až 300 stran v jednom vydání. U nás zač í ná b ýt pro č tenáře i

100 stran ncpřijateln ě hodnč. Časop i s jim p řijde zaj írnavý, rádi si ho prohlížej í, ale v momentě , kdy

to nejsou schopni přečíst celý, tak mají pocit, že vyhodili 25 korun do koše. I ejsou totiž schopni

čís t výběrově . Je zvláštní, že se nám vyplácí mít raději 84 stran než 100. S tím jsme ale něj ak

počíta l i , proto jsme při šli s konceptem hierarchizace informací. Spoč ívá v tom, že když člověk

listuje časop i sem, tak by měl mít na každé s tranč někol i k prvk ů , kterých se m ů ž e zachytit 

titulk ů , podtitulk ů , popisků , v ý ňatků , gra fů , boxů a hlavn ě v nich našel podstatné informace.

Výsledkem pak je , že čtenář i při běžném prolistování dostane spoustu relevantních informací. A
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když mu to přijde zaj ímavé, tak si dál přečte to, co potřebuj e . Tak se vlastně bojujeme s tím. že lidi

ncmaj í čas nebo se j im nechce č íst."

Týden se podle Baierové hned v první č ís le přihl ásil ke snaze stát se týdeníkem druhé

generace. Redakce na jedné z p ředních stran vyjmenovala zahraniční zpravodajské magazíny.

kterými se při vzniku titulu inspirovala: nešlo o magazíny jako byl Der Spcigel, Time nebo

Newsweek, ty patří do takzvané první generace. Zatímco ncwsmagazíny druhé generace se

vyznačuj í spo l ečenskou a servisní čás t í , která dop l ňuj e politické a aktuální zpravodajství. Jedním z

vzorl! jme nuje Týden právě Focus: ve srovnání s časop i sem Der Spiegel je pestřej š í a barevněj š í.

Používá přeh l edné tabulky, mapy nebo grafy. .Z á rove ň podává i méně konfrontační obraz

politického dění , než Der Spiegel. Je oblíbený i pro svou přehl ednost a obsáhlost - skládá se z 9

kapitol," píše Lucie Baierová (Baierová 2000: 10).

Dalším velkým vzorem byl rakouský týdeník NEWS, který stej ně jako Focus vychází od

roku 1993. Výrazně oddč luje politickou a oddechovou/servisní část obsahu. ..Kornpletní č ten ářský

servis dotváří vedle častých profil ů , velkých kvalitních sn ímk ů a přehledných gra fů samostatný

televizní magazín. Týden se inspiroval rozdělením kapitol, řadou rubrik i podobnou grafickou

, ,,5 4upravou.

Mezi tituly, kte rými se nechal Týden inspirovat dále uvádí španě lský týdeník Cambio a

francouzský Le Point, kter áýzačína l s podtitulem "Týdeník pro ekonomiku a spo l ečnost", ale

postupně se proměni l na magazín pro celou rodinu: podle Baierové tiskne hlavně kratší -

maximálně dvoustránk ové - texty, kromě politických a ekonomických také oddechově zaměřené.

Časop is rodinného typu je Le Point, který kromě aktualit z domova i zahran i č í pokrýv á i témata z

oblasti životního stylu nebo zábavy.

54 Baierová, L.: P ě t let časop i s u Týden. Praha: CUN12000, sir. 10
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Tabulka č . I. Počet témat podle jednotlivých kategorií v časopi su Focus v roce 1996

ROC IK 1996
Sex/ Vzta hy
Zdraví
Děti

Domácí zpravodajství
Zah ra n ič n í zpravodajství
Byznys
Věda a tec hnika
Aktuality
Celebrity
Cestování
Vzdělávání

Média
Auta

Počet témat
7
9
1
8
O

10
9
O
2
4
2
O
O

Tabulka Č. 2. Počet témat podle jednotlivých kategorií v časopi su Týden v roce 1996

Počet témat
2
5
o
6
4
6
1
o

17
o
o
o
2
5
3

OCNIK1996 ~~~~~

Sex;Vztahy
Zdraví
Děti

Domácí zpravodajství
Zahra n ič n í zpravodajství
Byznys
Věda a t echnika
Aktuality
Celebrity
Cestování
Vzdělávání

Média
Auta
Sport
Kultura

Tabulka Č . 3. Počet témat podle jednotlivých kategorií v časopi su Focus v roce 1997
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ROCNIK 1997
Sex/Vzt ahy
Zdraví
Děti

Domácí zpravodajství
Za hra n ič ní zpravodajství
Byznys
Věda a tec hnika
Aktuali ty
Celebrity
Cestování
Vzdělávání

Média
Auta

Počet témat
6
7
o
4
o

25
6
1
2
o
1
o
o

Tabulka č. 4. Počet témat podle jednotlivých kategorií v časopise Týden v roce 1997

ROCNÍK 1997
Sex/Vztahy
Zdraví
Děti

Domácí zpravodajství
Zahraniční zpravodajs tví
Byznys
Věda a technika
Aktuality
Celebrity
Cestování
Vzdělávání

Média
Sport
Kultura
Auta
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1
1
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23
2
7
6
o
7
o
o
o
3
2
o
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6.1 Rozhovor s Daliborem Balšínkem

Co podle v ás p ředch ázelo vzniku takového magazínu, jako je Týden ?

Tak začněme třeba v N čmecku, kde byl vždy dost monopolní trh a od padesátých let tam vycházel

Ocr Spiegel, který měl obrovsky silnou pozici. Pod rostoucím vlivem televize, přiš l i v č rnec ku s

nápadem časo p i su jako je Focus, zpravodajského týdeníku. který vizualizoval informace. To byla

základní teze. Byl úspěšný a postavil se jako silný konkurent Der Spiegelu.

Abyl hned úspěšný ...

Ano. A nikdo mu to nevě řil a on nikdy nedosáhl toho prodeje jako Der Spiegel, ale na trhu uspě l.

Nešlo tolik o obsah, šlo o formu.

Na zák ladě toho vznikl podobný časop i s v Itálii, v Rakousku. Se stejnou myšlenkou p ři še l i

Karel Hvížďala , který se o stejnou v ěc pokoušel i s Mladým svě tem , ale tam mu to nevyšlo. Zača lo

to hodně velkoryse. Na trh vstoupili na zák l adě dohody s agenturou MarkBBDO, tak ta j im

dodávala inzerci a z árove ň s nimi hrálo hru, kdy se fixlovalo s nákladem. Týden byl vždycky ve

velkých finančních problémech, jedním z investorů byl napřík l ad i Viktor Kožený.

Když Týden prodali , koupil ho Ringiér a náklad šel opět dol ů . Postupně odešla redakce,

Hvížďalu asi vyhodili proto, že vyjednával s něj akým j iným investorem, aby to projektu vstoupil,

myslím, že to byl Tykač . Část lidí, poté co Týden převzal Ringier, založila Euro - to byla skoro

polovina redakce. Na rok potom nastoupil Lederer a nakonec já. Ta inspirace tam sku tečně byla

jako nový formát, který se objevil na trhu. Je zaj ímavé, že po t ěch deseti letech všechny ty

zpravodajské týdeníky maj í problémy, včetně Focusu. Za poslední rok dvakrát změn i l grafi ku, aby

zastavil propad a neda ří se mu to.

I mnč se stávalo, že jsem v redakci dostala na s t ů l Focus se založeným tématem, které by stá lo
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za to zpracov at...

To ale dě lají všechny noviny a dívaj í se na témata. která tam jsou. U Moderního života zvlá. ť. to je

disciplína. která není lokální nebo nacionální. fenomény některého typu mohou být publikovány v

Němccku. v Rakousku nebo v Polsku a v České republice.

A proč s i myslíte, že sc inspiruj cme zro vna v Německu, že 10 nejsou třeba hrit. k é formáty '!

V Británii není žádný formát. není tam žádná obdoba. v Británii je úplně jiný trh. Ve Spojen ých

státech máte podobně jako v N ě rnecku hlavně regionální noviny. Tam se inspirovat nejde. Jediné.

co nám m ů že být blízko m ů ž e být t ře ba Rakousko. ale v Rakousku je pořád poměr prodeje novin

mnohem vyšší nežj e u nás. Ani ve Francii nejsou silné týdeníky. tam je snad jen jeden velký Paris

Match.
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7. Závěr

"Kopírování" a "Dě laj í to tak všichni"...dvě informace, které vyplynuly z rozhovor ů , které jsme

ved ly s Daliborem Balšínkem a Pavlem Šafrem, dnes šéfredaktory významných médií Lidové

noviny a Reflex.

Oba dva patří k silné generaci (spo lečně napřík l ad s Robertem Čá scnsk ým z Mladé fronty

Dnes nebo Františkem Nachtigalem z časop i su týdne) narozené po roce 1970, která se dostala na

vysoké pozice během devadesátých let. Začínal i znovu a od začátku , n ě k te ř í z nich ani nem člo

nov i nářské vzdělání a jak vzpomíná Pavel Šafr, často se inspirovali - neboli uči li se - v

zah ran ičn ích médiích. Kopírovala se nejen grafika, ale překládaly se celé materiály a novináři se

znovu museli naučit a nebo teprve objevit žánry jako byl feature, reportáž nebo fejeton .

Podle "pamětn íkll" z devadesátých let byla žurnalistika předtím hlavně strohá, úřední a

ú řed ník ů m vyhovující. P řctiskoval o se agenturní zpravodajství, které ale nemělo z moderní

žurnalistikou ze liberálních západních zemích mnoho společného .

Nov ě se ustavuj ící demokracie dala prostor pro vznik novým typ ů m médií. které už se

osvědči l y v zahran ič í. České noviny se po roce 1989 musely postavit výzvě přcd stavovan é

fungováním na svobodném trhu.

To je i případ časop isu Týden. Po uvedení nového týdeníku Focus v roce 1993 na německý

trh (o kterém se mluví jako o nejúspěšněj ším v děj inách N č mec ka), se po celé Evropě zača l š í ř i t

zájem o formát , který se také někdy označoval jako "news magazín druhé generace".

Oproti zažitým a několik desítek fungujícím č istě zpravodajským t ýden ík ům jako byl

německý Spiegel, americký Newsweek nebo Time, magazíny druhé generaceměly konkurovat stále

popu l árněj ší televizi. Vydavatelé při šli s myšlenkou, že č lověk po pracovní době nechce číst dlouhé

články : pokud ale časopis nepřeč te od začátku do konce, má pocit, že peníze špatně investoval.

P ři šli proto s novo u koncepcí, ve které hlavní roli hrála grafika: velké i n ě k ol ikastr ánkov é
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fotografie, tabulky, grafy, popisky, kratší texty a servisní č l ánky. které měl y č tenář ů m dopřát z

pohodlí domova např í klad přeh led o nejlepších městech pro dě t i . I volba témat bylajiná. Kromě

zpravodajského servisu se č ten ář ů m dostávala lifestylová čás t, která byla cílená na zdraví, vztahy

nebo sex.

V roce 1994, kdy zača l vycházet časop is Týden obdobný magazín na trhu nebyl. Týden se

inspiroval v rakouském časopisu News a německém Focusu. Obdobné bylo dě le n í do rubrik. využití

stejných barev v čísl e i montáže na titulních stranách. Ale spíše než o obsahovou inspiraci. šlo o

inspiraci úspěšné formy časop i su . Na titulních stranách se v Týdnu spíše objevovaly známé

osobnosti, Focus se naopak zabýval hodně ekonomikou a nebránil se ani sexuálním t é mat ů m , která

se vTýdnu na obálce zača l a prosazovat až po roce 2000, kdy do redakce při še l Dalibor Balšinek,

t řetí šéfredaktor po Karlu Hvícl'alovi a Aleši Ledererovi. Až v této době se dá mluvit o tom. že

časopis Týden nejen po formální stránce, ale i po obsahové zača l Focus napodobovat.

Z našeho výzkumu vyplývá fakt, že se Karel Hv í ž ďala snažil vytvořit zpravodajský magazín

a zaplnit tak clíru na trhu , jenže podle rozhovoru nebyla česká spo lečnost na takový formátještě

úplně připravena .
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8. Resumé

Tato diplomová práce zkoumala, jak ým způsobem se implementovaly zahran ič ní vzorec v české

žurnalistice v devadesátých letech na pří kladu vzniku časopisu Týden. Zabývala se zejména rozdíly

i spo lečným i rysy, které časop is Týden vykazuje v porovnánís jinými zahran ič ním i zpravodajs kými

magazíny zejména německým magazínem Focus.

Jedná se o magazíny takzvané druhé generace, které se vykazuj í tím, že kromě politického

zpravodajství se zaobírají i spo lečenským i tématy a část s referováním o aktuálním d čni dopl ňuji o

čás t servisní a odde chovou.

V teoretické část i jsme se do hloubky zaobírali poměry na české žurnalistické scéně v

devadesátých letech, které byly klíčové pro vznik nových médií.

V praktické část i j sme srovnávali titulní strany a jejich témata v časopisu Týden a Focus: ze

srovnání vyplynulo, že časopis Týden se ve Focusu inspiroval spíše po formální stránce: spíše než o

přeb í rán í samotných témat šlo o kopírování formálních vzorců - rozdělení do rubrik, grafická

podoba, volba podobných ž á nr ů, které se osvědč i ly během "boomu" zpravodajských magazín ů

druhé generace ve světě.

V dalším d ůle žit ým materiálem pro výzkum v praktické čás t i byly rozhovory s klíčovými

postavami české žurnalistiky devadesátých let: s Karlem Hv í ž ďal ou , Pavlem Šafrem a Daliborem

Balšínkem.
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10. Přílohy
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pří loh a 1: Co ufal ová Ma rt ina : Deset let týden co týd en , magazín

Marketing a média ročník 2004, 2. 3 . 2004

Časop i s Týden, který leto s slaví své 10. narozeniny, nedávno odstartoval č tenářskou soutěž o

nejhezč í titulní stranu desetiletí. Ta dlouhá řada barevných obálek zrcadlí dramatickou minulost

jediného českého newsm agazínu, který nejdří ve potkala velká sm ů la a pak i nečekaný úspěch.

Obálka III ůže ovli vnit prodej o 8 - 10 tisíc vý t is k ů ,

Dalibor Balš ínek

Šéfredaktor Týdne Dalibor Balšínek si vítěznou obálku soutčže , která vyvrcholí listopadovým

fi ná le, tipnout netrou fá. Byl by samozřejm ě nejraději , kdyby to byla některá z období posledních t ř í

let, kdy se na výtvarné podobě Týdne autorsky podílí art director časopisu Jan Vyhnánek. Za první

dobrou obálku Balšínek považuje tu s Liborem Procházkou, když Týden psal o problémech okolo

IPB . Rovněž si cení titulky k zasedání NATO, na níž se objevil plakát k filmu Muži v černém s

tv á řemi Bushe, Blaira , Chiraca a Havla. "Hodně kvalitních obálek m ěl Týden t ě sn ě po svém

založení, tedy v roce 1995. Je z nich cítit náboj a tah na branku, protože tehdy ješ tě redakce vědě la,

co chce. V roce 1997 už se invence vytrácela a vystřída l y ji bezradnost a spekulace, kam časopis

nasm črovat ," říká Balšínek. Ale titulní strany je třeba též vnímat v kontextu č asu , V roce 1995 se na

první s t raně objevila například Kateři na Brožová, kterou si dnes lze na obálce Týdne stěží

představit. "Jenže tehdy byla jiná doba, kdy tady nevycházel skoro žádný spo l ečenský č asop i s , "

dodává šéfredaktor.

Osmý den nás zajímá!
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Proč tolik řečí okolo obálky? Protože právě ona m ů že pohnout s prodejem časopisu odhadem o 8 _

10 tisíc. Proto se také Mediacop rozhodl nyní investovat nemalé peníze do nového softwaru, který

umožní mnohem kval i tněj ší zpracování titulní strany. Rozhodnutí č tenáře , zda titul otevře nebo

odloží, však ov l iv ň uje celková vizuální stránka časopisu . Tedy zp ůsob, jakým titul č ten á řů m

informace nabízí. Právě proto byla inovace grafiky pro Bal š í nk ů v tým po převzet í časop isu na

prvním místě v se-znamu změn . Souvisí to i s faktem, že po obsahové stránce toho u ncwsmagazínu

moc vymyslet nelze - musí vždycky informovat o aktuálním děn í doma, v zahran ič í. o ekonomice.

Tečka.

Proto lze těžko hovo řit o něj akém navazování č i nenavazování na koncepci zakladatele

Týdne a jeho prvního šéfredaktora Karla Hv ížďa ly. Balšínek narozdíl od něj vsadil na popul árn čj ši

formu zpracování obsahu, která Týdnu de facto zachránila život a při nes l a čtenářský i obchodní

úspěch , za který byli šéfredaktor a vydavatel v posledních dvou letech mnohokrát poplácáváni po

ramen ě .

Podpora vydavatele Sebastiana Pawlowského jak z hlediska osobního zájmu o titul, tak z

pohledu výše vynaložených investic, sehrála rozhodující roli v přežití titulu. A napomohly také

společenské změny, které vedly ke zformování cílové skupiny č ten á řů zpravodajského magazínu.

Co se týče redakce, namísto Hvížďalovy uzavřené skupiny nov i n á ř ů s vyhraněným názorem, kdy

vzájemné po rozumění brání pokládat si provokativní otázky, jak Balšínek charakterizuje první

osazenstvo Týdne, on sám zvolil společenství hodně odlišných lidí se schopností se dohodnout a

sladit.

Je otázka, jestli daní za toto při způ soben í se širší vrstvě č ten ářů není malá osobitost

časopisu, poskytujícího v podstatě souhrn děn í za uplynulých sedm dní (i když doplněný o

background a širší souvislosti) bez dalšího přesahu? Šéfredaktor tenhle názor ostře odmítá: ,,'1'0 byla

idea pů vodn ího Týdne. Až my jsme při šli s tím, že Týden nem ů ž e být jen výběrem událostí

předchozích dní. Samozřej mě, že poskytujeme i servis, ale zá roveň se snažíme otvírat nová témata,
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přesahující rámec daného týdne."

Každopádně obc hodní výsledky jsou natolik výmluvné, že jen blázen by dělal změny ve

chvíli, kdy se časopisu daří. V porovnání s rokem 1995 tedy Týden zdvojnásobil sv ůj inzertní

výkon, zvýšil prodaný náklad na 57 tisíc výt i sk ů (v roce 1999 to bylo necelých 20 tisíc) a narostla

mu též čtenost (190 tisíc, což je v porovnání s rokem 1999 dvojnásobek). Podle sv ých t v ů rc ů jl:

zcela konkurencesc hopný v porovnání se zahran ičn ím i zpravodajskými magazíny. Je však třeba

dodat, že narozdíl od nich neprošel ohněm konkurenčního boje.

Úskuli výsluní

Teď nezbývá, než se ubránit spánku na vavřínech . Dobrým bud íč kem by byla konkurence a Dalibor

Balšínek tvrdí, že ač to zní divně , on by ji přiv íta l : .A lespo ň bychom se měl i s kým srovnávat.

Teoreticky na českém trhu prostor k jejímu vzniku je, ale každou koncepci musí realizovat lidé a o

kvalitní novináře je nouze. Proto říkám, že ta šance je spíš teoretická: '

Teď má před se bou výzvu méně dramatickou, ale možná o to těžš í - udržet hranici 60 tisíc

prodaných v ýti sků . Další výrazný r ů st prodeje už totiž nejspíš nelze očekávat (beze změny profilu

časop i su) . Jisté čtenářské rezervy j eště Týden možná má. Kromě toho, že jeho cílová skupina je

rovnoměrně rozvrstvena ve věkových skupinách 20 - 59 let, celých 40 procent č t ená řů žije v Praze

a st ředn ích Čechách . [ když jd e o t radiční odbyt i ště magazínu tohoto typu, Týden se nyní chystá

oslovit další čtenáře : v rámci narozeninových oslav na jaře po řádá předn á š kov é turné pro

mimopražské vysokoškoláky a v regionech se také objeví putovní výstava fotografl'! Týdne.
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Co si o Týdnu myslí bývalí šéfredaktoři

I. Nakolik časop is sp l ňuje vaše představy o zpravodajském týdeníku?

2. Co byste časopisu vytk l, a zač byste ho naopak pochválil?

3. Jakou budoucnost mu předpovídáte a co byste mu popřál k narozeninám?

Ka rel Hvížďa la

I. Klasický zpravodajský časopis evropského formátu s tak malým počtem redaktor ů a bez

rešeršního a dokumentačního odděle ní není možné v Česku vydávat. apřík lad Der Spiegel má 250

redaktorů , 25 placených stálých zahraničních korespondent ů a 60 lidí v dokumentaci . Týdenjich

má podstatně méně . Proto nelze tento časopis hodnotit evropskými kritérii. 2. Pochvalu si ji stě

zaslouží za to, že vydržel za těchto svízelných podmínek. Něco mu vytýkat by ode mne nebylo

seriózní, protože za takovéto situacejsem ho neřídil. Za mého šéfrcdaktorová ní jsmeměli

dvojnásobný počet redaktorů a i tehdy jsme měli velké problémy s úrovní n ě kter ý ch č l á n ků , 3.

Budoucnost Týdne úzce souvisí s cenou informace na našem trhu, tedy de fac to se vznikem početné

st ředn í třídy, která bude potřebovat ke svému kvalifikovanému rozhodování řádné informace.

Přičemž je třeba zd ůrazn i t, že informaceje vždy těžká , vyžaduje od příj emce sous tředěn í a

spo l u#účas t. Dopouštíme se na sobě podvodu, když se domníváme, že informace může být snadná

č i veselá. A tedy spo lečnost, která nepotřebuj e řádné informace, je nedospělá , infantilní. Chyběj í-li

v naší mediální krajině prestižní seriózní média, znamená to, že i struktura naší společnost i je

neúplná, a to by měl být varovný signál pro všechny vlády. Týdnubych přál vlády, které by si toto s

plnou vážností uvědomovaly.
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Aleš Lederer

I. Subjektivní p ředstavy jsou trochu j iné, ale mnohem důleži t ěj š í jsou objektivní podmínky pro

trvalou existenci časopisu , jako jsou nalezení správného místa na trhu, oslovení maximálního počtu

č ten á řů , inzerenti atd. Podle mého mínění se novému týmu podaři l o namíchat ten správný čl

optimální koktejI pro českého čtenáře . Navíc je třeba mít na zřete li, že Týden v l as tně stále nemá

žádnou reálnou konkurenci, což samo o sobě něco vypovídá.

2. Ncvim. Je toho moc na obou stranách, ale zdá se mi to s t ra š n ě podružné a nepodstatné.

Pochopitelně , když začnete něj akou věc podrobně pitvat, zkoumat, najdete tolik drobných

nedostatků , že tenhle úhel pohledu pak mů že zastínit to hlavní: že časop is je úspěšný , a tedy i dobře

dě lán .

3. Dokud se neobjeví na trhu něj aká silná konkurence, do té doby se bude Týdnu daři t. A co Týdnu

přej i k narozeninám? To, co se obvykle přej e : všechno nejlepší, úspěch , prosperitu, spoustu dobrých

n á pad ů a dlouhý život.

n i náruče Týdne

Časop i s Týden, s j ehož počátky jsou spjata jména Ji řího Hanáka, Milana Krumla, ./aroslava Weisse

nebo Milana Slezáka, začal vycházet v roce 1994. Hlavní postavou je však autor projektu Karel

Hv ížďal a , který také zača l časopis s podporou vydavatele ./aroslava Kovaříka vydávat. Koncept

úspěšný z hlediska vybud ování značky byl však příl iš nákladný z pohledu ekonomiky titulu. V roce

1997 týdeník odkoupilo vydavatelství Ringier a pověřilo vedením titulu Aleše Lederera. Přes

rozsáhlé změny na sebe časopis nezačal vydělávat ani tentokrát. Ringier ho jako ztrátový prodal v

roce 2000 švýcars kému podnikateli Sebastianovi Pawlowskému, který jmenoval šéfredaktorem

časopisu Dalibora Balšínka.

87



Příloha 2: Krupová Stanis lav a : Balš ínck c uj ím á ve de ní T vd n

http://www.blisty.czJfiles/isarc/0006/20000602g.html

Bývalý tiskový m l uvčí společnos t i ČNTS Dalibor Balšinek nastoupil do vedeni zpravodajsk ého

časop i s u Týden. Za poslední rok je 10 j iž t ře t í výměna na postu šéfredaktora T ýdne: nejdřív ode. cl

dlouholetý vedoucí Karel H v ížďal a , na jehož místo byl dočasně jmenován Michal R ů ži čka , Po

R ů ži č kov ě odchodu na funkci šéfeditora deníku MF DNES opustila redakci i velká část redaktorů a

nově jmenovaný Lederer tak musel shánět téměř celý tým znovu.

Pojeho nástupu Týden prošel grafickými a obsahovými změnami . které se ovšem nesetkaly s

pozitivní reakcí č tená řů , neboť jeho prodej pos tupně klesal. Letos v dubnu vydavatelství Ringier

nakonec skomíraj ící titul prodalo podnikateli Sebastianovi Pawlovskérnu, který mimojiné

investoval do rekonstrukce Slovanského domu v Praze 1,3 miliardy korun.

V současné době se prodává okolo dvaceti tisíc v ýt i sků týdnč . "Chtě l bych dosáhnout padesáti."

naznač i l své plány nový šéfredaktor Balšínek. Podle jeho slov nezamýšlí výraznou zrn ěnu formátu a

chtě l by Týden zac hovat jako zpravodajský magazín po vzoru německého Focusu nebo amerického

Newsweeku. " Články by měl y být ana l yt i čt ěj š i a přeh ledněj š í. Razím heslo, že bychom ncm ě li být

týden pozadu za ud álostmi , ale naopak o týden napřed , " upřesn i l Balšínek.

Podle informací 13 Ljedn á Balšínek asi s patnácti redaktory z ČTK, MF DNES, Lidových novin a

Eura. V současné době do Týdne nastoupil bývalý vedoucí domácí rubriky Lidových novin Ondřej

Neumann a vedo ucí ekonomické sekce téhož deníku Miroslav Motejlek. OV)'111 redaktorem

týdeníku je i Luk áš Rous, který by m ěl vést rubriku kultura a spo lečnost. Zatím není známo, kdo ze

současných redaktorů Týdne bude muset odejít.
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Dalibor Balšínek má zkušenosti šéfredaktora z týdeníku Spy, který poj ho odchodu zm ěnil /.41 adn č

vzhled i obsah a z politicko - spo lečenského se stal č istě bulvárnirn. Před tím pracoval jako reportér

televize Nova, kam při še l z redakce Lidových novin.

Před časem v měsíčn íku Strategie zveřej n i l své plány na riov ýtýdeník. který by měl být "n ěco mezi

pilvodním Spyern a Reflexem" a měl i by do něj při s p í va t prominentní redaktoři. kteří se b ěhem své

práce dostanou k informacím, jež nemohou ve svých "seriózních" médiích zveřejni t.

Od těch to tendencí však Balšínck po nástupu do T ýdne podle svých slov upouští.
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příl o h a 3 : Interview - Mart in Fendrych , omcn r ň to r ' "d ne

Kontakty jsou k nezaplacení

Moment:íln č pracuj ete jako politický koment átor v č a opi e Týden. o í. vedlo 1<odchodu z

postu šéfreda ktora Respektu a pro č jste si vybral pr áv ě T ýd en?

Jájsem při šel do Respektu přímo z vládní funkce a nastupoval jsem na místo. které znamenalo

někoho ř íd i t, mít pod sebou spoustu lidí a rozhodovat o jejich práci, takže to byla víceméně funkce

manažerská, a já j sem poměrně brzo při šel na dvě věc i ; jednak na to. že se mi moc nechce nikoho

ř íd i t, že toho mám za těch sedm a p ů! roku dost a že bych chtěl děl at věci. které se t ýknj í jenom m ě

a nerozhodovat za druhé. A za druhé jsem při šel na to. že bych se měl spíš uč it. začít od začátku .

Ověři t si, jak se píše zpravodajský článek a jak komentář a najít si nějakou polohu, v jakém duchu

budu komentáře psát. Chtě l jsem tedy hl avně psát a ne řídit lidi. Kdyžjsem nastoupil do Respektu

jako šéfredaktor, tak se ukázalo, že moje poloha je trochu zvláš tní. Byl jsem člověk. kter ýpři šel

zvenčí a ne úplně splynul s prostředím a proto jsem již delší dobu chtě l odejít. Když se začala m ě n i t

redakce v Týdnu, tak jsem se dohodl se šéfredaktorem, že tam začnu psát komentáře .

Byl nový šéfreda ktor Týdne Dalibor Balšínck jcdn írn z hlavních d ůvod ů vašeho rozhodnutí'!

Ne, hlavní důvodem bylo to, že jsem prostě nechtě l z ůsta t v Respektu a chtěl jsem smazat tu chybu.

žejsem nastoupil do pozice šéfa. To se potom s člověkem vleče a nese to v sobě a chtě l by radši j ít

někam jinam. Balšínek nebyl ten hlavní d ů vod , i když musím říct, že je to velice příj emný člověk,

který umí jednat s lidmi.

S Bal šínkcm se pojí i současný kvalitativní i obchodní vzc tup Týdne. J a k é j ou podle v:í
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hlavní příč íny toh oto trendu?

Ty d ůvody se dají snadno vysvětli t. Týden proděla l určitý vývoj , byl nahoře , pak šel dol ů , změn i l se

šéfredaktor. Balšínek si k sobě pozval tým nových lidí a úplně změn i l základní personální složení.

Při š l i lidé, kteří předtím dělali v jak deníku, tak v televizi. dokonce i ve zpravodajství ČT. a i v

týdeníku, jako já a Jirka Pe ň as . Rozvrstvení je tedy dost široké a dokonce i n á zo rov ě jsme dost

odlišní. Nepanuje potřeba jednotné ideologie č i názorového proudu, která je t řeba v Respektu více

cítit, takže Týden není jednosměrný časop is , je pestrý. Soustředí se zásadně na to. aby autoři

mysleli na čtenáře . Nikoliv aby mysleli na to, že musí za každoucenu říc t urči tou věc, ale aby brali

č t ená ře jako to nejhlavn ěj š í . To je to, na čem bazíruje Balšínek; aby č tenář vědě l , že se píše pro něj .

Nikoliv tak, že by čtenáře někdo podce ň oval , že by říka l , že ho zaj ímají jen jednoduché věci. nějaké

krvavé románky a příběhy typu Blesku, ale aby si č lověk ří ka l : ano, čtenář má u nás vysokou

ú roveň , my jsme vzdělaný národ s určitou kulturní úrovní. Musí tedy při psaní č lánku myslet na

toho, kdo to bude č ís t. Proto si myslím, že časopis jde nahoru.

Co si myslíte obecně o úrovni koment á ře v Česku a jak áje v tomto ohledu pozice Týdne'!

Jábych nesrovnával podle úrovně koment á řů , protože napří klad v Respektu jsou na vysoké úrovni,

stej ně jako v některých denících. Do LN píše řada exkluzivních autor ů , MF Dnes má své autory 

Mart ina Komárka, Jiřího Leschtinu - kteří dokáží o politice do hl oubky přemýšl et a mají vyhraněná

stanoviska. Pokud jde o vývoj komentování v Česku, je zajímavý tím, že tady se dlouhá léta psalo

ve prospěch něj akého proudu , tak aby nová doba mohla fungovat. Takže kritičnost byla na daleko

nižší úrovni než dnes. Dnes je komentátor velice kritický, na ničem nenechá chlup č i s tý , zatímco

před pěti šesti lety ještě myslel na to, že se zde něco měn í a že bychom tomu měli dát šanci. A tak

vznikly zvláštnosti jako dejme tomu Jiří Leschtina, dříve píšící výrazně ve prospěch ODS, i když to
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ur čit ě nemyslel nijak podlézavě , a když se ukázaly problémy s financováním strany, tak jakoby

prohlédl a teď píše velice ostře proti ODS aje v i dě t , že se to netýká jen Leschtiny. Kdybych měl

jmenovat, tak například Alexandr Mitrofanov v Právu je typický přík lad č lověka, který ze všech sil

psal ve prospěch sociální demokracie a Zemana, ale dnes do něj "buší" a ncm ů ž e se s í ři t s tím. že

ho zklamal. Komen tátoř i prodělali tento vývoj a dnes jsou mnohem kri t i č těj š í a osvobozenějš í. Jdou

po věcech , po kterých mají noviny jít , po skandálech a problémech. Takový Miroslav Šlouf si užil

svoje v posledních letech, protože to je nomenklaturní komunistický kádr, který znovu vstupuje do

politiky a už mu to nikdo nechce tolerovat. Svědčí o tom i jeho výsledek ve volbách do Senátu a na

jeho příkladu se dá ukázat , jak se noviny mění , a také na pří kl adu pozorování menšinové vlády

soc iální demokraci e, které se žádná chyba neodpustí. V tom je podle mě obrovský posun vpřed .

Druhá věc je, že po litika přestává být zaj ímavá, takže komentátoř i jako by se rozhlíželi i j inam, ne

jen po politice v nejužším slova smyslu - co se děj e ve stranách, parlamentu a v ládě, ten pohled

dnes zač í ná být mnohem širší.

Ovlivňuj e vaše komentá ře fa kt, že jste působil ve vysoké politice?

Je to trochu s loži tějš í. Jáj sem nikdy nebyl členem žádné strany, i když jsem kandidoval v roce 1992

na kandidátce ODA do FS, jenže mezitím se rozpadl stát a já z politiky úplně vycouval. Stej ně jsem

tam vstupoval jako solitér, nestraník, takže tohle moc problém není. Samozřej mě když jsem v

Respektu pracoval , tak se mu vyčítalo , že je to týdeník názorově blízký US, protože Vladimír

M lyná ř (nyní US) byl šéfredaktorem přede mnou. To ze sebe člověk neodpáře , i když j ájsem psalo

US velice tvrdě _napsal j sem komentář "Dutá strana" o tom, jak zklamala vo l iče . P řes to se nám

nikdy nepodařilo lidi přesvědčit , že my jsme ti skutečn í kritici. Tady hodně záleží na tom, co si lidi

vezmou do hlavy. Já musím říc t , že na druhou stranu mě se z vnitra nedrží žádné .vnitr ácké'

pf'cdznamenání , nějaký pocit , že bych nesměl psát třeba o policii, a to díky tomu, že jsem tam
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fungoval jen sám za sebe jako apolitický jedinec. V roli náměstka ministra vnitra bylo velice t ěžké

když za mnou nestála žádná strana, ale dnes jako novináři se mi to vyplatilo a myslím. že to byla

jediná možnost, jak do novin nastoupit.

Takže se nevyhýbáte tématům, kterými jste se zabýval jako politik?

Samozřej mě kdyby se znova objevila kausa dejme tomu l eti ště v Mošnově , tzv. Červená rt uť. nebo

kdyby se nějak extra znovu probírala kausa zásahu v restauraci U Ho l ub ů , tak o tom asi psát

nebudu. Myslím si ale, že oproti jiným novin á ř ům vím hodně o tom, jak to chodí na ministerstvech,

jak funguje státní správa, jakou roli hraje ministr a jeho aparát, co má dělat policie. Těch znalostí

mám hodně a celkem bez probl ém ů mohu tyto věc i posuzovat.

Využíváte informací a kontaktů, které jste získa l v politi ce?

Myslím, že každý využívá kontaktů , které získal v minulosti, ať už v politice č i n ěkde j inde.

Nov i n ář bez kontaktů nemá vů bec smysl a to ze dvou d ů vodů . Jednak proto, že potřebuj e mít

exkluzivní znalosti, které druzí nemají, a za druhé proto, že sám nemá nikdy dost rozumu na to. aby

ty věc i posuzoval, potřebuje vidět a slyšet různ é pohledy na věc . Pokud píše o politice, musí znát

pohledy těch politik ů, A nestačí je čís t v novinách, musí je slyšet. jestli to neřek l i jinak. než noviny

otiskly. Takže ty kontakty jsou k nezaplacení.

Je tedy pro vás ješt ě cenn ěj š í informace, kterou byste jako novinář nezískal a získá te j í

například díky tomu, že máte staré známé?

No kdo jsou dnes ti staří známí .. . řekněme lidé jako Kalvoda, Stráský, Dlouhý. Ti jsou už z politiky
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dávno pryč . V lastně z nich v politice zůstáv á jen Jan Ruml a je všeobecn ě známo, že my jsme

kamarád i. Stej ně tak , jako mají i ostatní novináři kamarády mezi politiky. nebo politici. jako

napřík lad Pavel Dostál, protože pracoval v Právu, mají celou řadu znám ých mezi novináři. Č l ově k

spíš hledá nové kontakty, hlavně lidi, kteří se zabývají politickou analýzou. Zajímá ho. co si oni

myslí a z toho si potom utvá ř í svůj vlastní názor a selektuje informace. které považuje za d ů le žit é .
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P říl o h a 4: JAN POTŮČ EK, 21.10. 2004 I nnz r nt,

Dis k use I

Tisk a reklama jsou spoje né nádoby. Jeden bez druhého hy ncmohly existovat, vždyť cen

obyčej nýc h novin bez reklamy by byla až pětinásobná - jinak by vydavatelé nepokryli ani n áklady

spojené s jej ich výrobou. Na inzerci tak vydělává i čtenář. byť si to málokdy uvědomuje . Ta druhou

stranu je patrné, že praktiky některých vydavatel ů , a zejména zadavatel ů reklamyjsou vů či

č tená ř ů m unľair a poškozují celý tiskový trh. DISKUSE: Jaké typy tiskové inzerce považujete za

únosné a které už ne?

Tisk a reklama jsou spojené nádoby. Jeden bez druhého by nemohly existovat. vždyť cena

obyčej nýc h novin bez reklamy by byla až pětinásobná - j inak by vydavatelé ncpokryli ani náklady

spojené s jej ich výro bou. Na inzerci tak vydělává i č tenář. byť si to málokdy uvědomuj '.

Nadruhou stranu j e patrné, že praktiky něk terých vydavatelů. a zejména zadavatelů reklamy jsou

vůč i č te n ář ům unfai r a poškozuj í cel)' tiskový trh.

Do tiskové reklamy loni nateklo téměř šest miliard korun, což je o dvě procenta více než v roce

2002, ale podstatně méně , než inkasovaly televize. Ve vysp ěl ých evropských zemích bývají inzertní

výdaje v tisku a televizi vyrovnané, v Česku se očekává podobný vývoj. Pod tlakem konkurenčního

boje však n ě kter é reklamní agentury a rovn ě ž někteří vydavatelé tisku. tedy reklamních no i č ů,

slevuj í z př ísných zásad pro zveř ej ň ov á n í inzerce.

KATAST ROFY NEC HCEME

Zvl á š t ě v regionec h nebo menších, z celostátního hlediska nev ýznamných titulech se rozbujely
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praktiky. které ohrožují celý trh. Nejsou nijak výjime čn é případy. kdy .. . tí h nice mezi

reklamou a redakčním i č l ánky. Přitom inzerce by měla nést jasn éOIJ1U cní II máh) t grafick.. ) na

první pohled odlišnáod redakčn ího obsahu. Videálním případě by m ěla být inzertní ob hm ; č '

novin a č asop i s ů oddělena. Lidé z oboru.jež jsem oslovil. e ve mě.. hodli na tom. že t chnicky III

ncní možné ovlivnit, vedle kterého materiálu se objednan ýinz rát obj ví. I když, ni to není tak

úplně pravda.

"Pokud redaktor dopředu ví. že na něj aké straně vyjde materiál o nějaké katastrofě. ideální

je, když upozorní inzertní oddě len í, aby na ni nedalo inzerát. kter ýby vyvolal nějakou kontroverzi."

řek l mi Petr Marek, šéf inzertního oddě l ení společnosti Mafra, které patří deník MF Dnes.

Šéfredaktor Týdne Dalibor Balšínek vzpomíná, jak se jejich zpravodajskému č asopisu "podaři lo"

vedle materiálu o výroč í útoku z II . září 200 I na americký Pentagon umístit reklamu letecké

společnost i Lufthan sa: "Tenkrát se to řeši l o až vjejich ústřed í ve Frankfurtu nad I lohanem."

Jedna věc je pohlídat si př ípadn é "boty", druhá jsou pož..adavky i nzerentů . tohou si nediktovat,

vedle jakých témat se jej ich reklama nesmí objevit?

"To v zásadě neumožňujeme . V době , kdy se zadává umístěn í inzerce. často redakce ani

neví, jaké téma na té které stránce bude. Obráceně autoři č l ánku zpravidla do poslední chvíle

nevědí. jaký inzerát vedle jej ich textu vyjde," říká Petr Marek z taIry.

Pokud si klient objed ná inzerci na redakčn í s traně regionálních Deníků Bohemia. inzertní odd lcní

mu vyhoví - pod le Tomáše Doubravy z východočeské divize vydavatelství Vltaval.abe-Press mu ale

nikdy nesdělí , na jaké s traně jeho inzerát vyjde. Ji ří Bareš, ředitel inzerce společnosti Borgis, která

vydává deník Právo , se podobně jako zástupce MF Dnes odvolává na technické možnosti redakce.

"Že by si inzerenti diktovali, vedle čeho smí nebo nesmí vyjít jejich reklama, to kute čn ě ne." Jak si

ale vysvě t l i t skutečnost, že v případě korurovcrzních témat si jednotli é redakce ne ťastn é umístěn í

inzerátu dokáží pohlídat, byt' je to jinak podle jejich vyjádřen í technicky ncrnožné?
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oTOMHLE NEPIŠTE

uII 11\problémem um i sťován í reklamy souvisí i snahan kt rvch inz ntu o

novin a č aso p i sů . Žádná redakce to asi nikdy ncpřizn á . I ekon rnic

rozdě l i t na dva typy: předběžnou a následnou. Předbě žn znarn n . >.

velké reklamní kampaně pozastavením vydávánínegativních čl ' kuo \ firm bu \ ~ U. I

naopak zve řej něn ím něj aké "pozitivní zprávy". O takovém př ípadu n dávno 1.. nter 1\

Bratis l avě zmínil Dalibor Balšínek. Jeden z i nzerentů při jedn ni o k m

vznesl dotaz. zda se časopi s Týden chystá o jeho výrobku nap . t n ěj )

zajímavé téma a sami o sobě bychom ho asi napsali. odm ítlj m to." tvrd í B I í k.

uji i fl P

O~lll

áslednácenzura nastupuje ve chvíli , kdy takový negativn I d n) čl ' vyjd . Iru nt \

takovém případě obvykle postupuje tak, že redakci nebov. davat li poh li

kampaně , č i dokonce žalobou. Většinou zůstane jen u výhrů žek.

kampaň stáhne.

nim l bjednane

Ul

"Pamatuji pří pad, kdy se inzerent .zasekl' a roksi u n u km . Dokonce

probčh l o i nějaké soudní jednání, ale nakonec se to urovnalo," vzpomín áJiří B z p . r k \

pří pady jsou pro vydavatele nemilé. Výsledek? Redakce sama nějaké 1 m \ cl m " vytahuje"

nebo a lespo ň ne po dobu nasmlouvané kampaně .

oru l I)

h

To jsou metody, které jakýkoli etický kodex reklamních agenturn po tihuje. zále ž!

vydavateli nebo šéfredaktorovi, nakolik si nechá do redakčního ob hu mluv it. KUIK:\"~'J' I'.

v ě c, jež se mu mů ž e vymstít: ústupky inzerentům se v reklamní branži ~ hl rozn

pak přic házejí se stejnými, ne-li ještě větším i požadavky. Horší j

trh. Inzerenti pak mohou lehce propadnout přesvědčen í , že st jn n roky II upl tnit u \
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vvdavatelú. A opě t záleží na vydavateli - buď ustoupí vid in ě v 'ho. ) I I

ale inzerent odejde j inam.

u.

N č které redakce jsou na inzerenty naopak pří n j í.

českou verzi vydává společnost Sanoma Magazine Prah , m

kontroverzím. takže napří k lad reklamní kampaně italské od .. ní 711

snímky Oliviera Toscaniho, se na jeho stránky nikdy nedo tnou. Pod 1nJ' U

na stře l né zbraně, politické strany a částečně i naalkohol.: ifred nor lom I>.. I t .. .. nu

týdeníku Strategie prozradil, že ačkoli americká licence vydavateli um žň u] it me/l repo

uvn i t ř časop i su něko lik inzertních dvoustran, redakce reklam vyrn zil POUI P ní r. 111

časo p is u.

Vyplývá z toho, že ostatní redakce otisknou inzerát na cokoli? Ani t ní ..d . ()

panuje velká shoda v zamítavému pří stupu k erotické reklamě. Týden odmítl inz n

pražský nevěst i nec , Deníky Bohemia zase na nový erotický č asopi . Op i t mk

Právo se inze r á t ů m na erotické podniky a telefonní linky nev 'h)·bá. I ' m jí ..

hranici. "Snažíme se, aby nebyly vulgární a aby se neobjevovaly na tránk h. t

dět i," ř í ká šéf inzerce Jiří Bareš. Nejdeli o erotiku, inzertní oddel ní I"

kdyby c h tě l třeba velkoobchod s potravinami Lidi inzerovat v R fl u? Podl ilU divi

č asop i s ů Davida Šarocha by mu to vydavatelství Ringier umožnilo. n) ni

soust řed í na inzerci výhradně v denících, ale jinak bychom e tomu n bránili," I I

reklamy mají noviny i časopisy od července definit i vně utrum -je z k' ' . Z ' on om zuj

rek lamu na léky.

KOU PÍM SI TITULNÍ STRAN U

Mezi inzerenty jso u v poslední době velmi žádané netrad iční form áty rekl my.Ať už jd o ..1>..1
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\ I JXlVanč dárky. pohlednice. ruzn

Jl t~ to form áty společ n é: vy okou c nu

hot 'n při pu nit podobný typ inze

"\0..0 ilk. " den íků . které s' objevily u [F D

I HOp. k éunie. nebo reklamní pá ' pf titulní

" Přebaly se nám vyplatily. je on zájem. I

zasahuje do redakční část i titulní trany li u

rostor." vysvě t l uj e Petr Marek z Mafry , J tojednoduché

nijak neruší. Vydavatel Práva si stejnou V)moJ

Bareše nedovolují technické možno ti ti . my. P \

\ . titulm. perimentujc s různ ými typy inzerce přímo

t rdí. i.c list tím deformuje trh.

Inzerce na titulní straně se řídí podl r 11) h I

mezcná, mnohem dražš í a vydavatel n "titul u

bu reklamním form átům na úvodní tran

.ek. Letos ho zatím využil jeden inze nt." ří

kéReflex, Podle Davida Šarocha p ůjd

sopisu umístěný vpravo dole.

Deníky Bohemia jdou ješt dál a umožňuj í

lomené podobně jako redakčn í materiály. J n m typ pl

Právě Deníky Bohernia a Moravia če lí č t;m ob i

mat . riá l ů a skryté reklamy. Označen í Pl PRj

zpravidla neví. zda jde o "placenou inzerci", ho

romě regionálních den íků a n ě kterých konzumní h casocou
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SERVISNÍ STRANY, NEBO PÍÁRKA?

Velmi oblíbeným reklamním form átem jsou takzvané servisní st R·· ' . bk' rany. uzne te. t. \ yro .u,

cena kvality. I když se nedá říc i , že jde o tradi ční rek lamu (a obvykle tyto strany ani n -n

rovn ni

u

označen í inzerce), pro firmy, jejichž výrobky se na takových stranách objeví a v případném te tu

úplně nepropadnou, jde o vítanou form u propagace. emluv ě o tom, že často jde o "reklamu"

zadarmo. Taková p říj emná zkušenostmů že inzerenta přimět k zadání vě tší reklamní kampan ě . A

kdo ví, zda nejsou servisní strany, mnohdy nerozeznatelné oddalšího obsahu. takto prvopl ánov č

motivovány. Nejvíce jich bývá v různ ýc h ženských časop i sech a týkají se oblečení. módních

doplň ků nebo kosmetiky.

"Já jsem ráda, že nevíte, co je nabídka produktu a coje naše stránka. Myslíte. že by bylo

lepší, kdyby vedle textů byl sice odlišitelný, ale ošklivý inzerát?" zeptala se čerstvá šéfredaktorka

české mutace časopisu Elle Jana Ciglerová loni v prosinci redaktorky týdeníku Strategie čl dodala:

"Časo p i s vás má inspirovat k výběru zajímavých věcí. Ajestli si je vyberete podle toho. že vámje

nabízí Elle nebo Lancórne, to nehraje roli." Opravdu ne? Jak se asi bude cítit čtenářka. která si na

zák l adě reklamy-nereklamy v Elle koupí kabelku, jež se ukáže jako nekvalitní a předražena? A na

koho si asi bude stěžovat: na výrobce, nebo na časopi s , který výrobek propagoval nusvých

stránkách? I od toho je dobré odlišovat inzertní strany od redakčn ího obsahu.

Jenže inzerentům jde často o opak. Reflex například nedávno řešil situaci. kdy jeden

zadavatel upravil svůj inzerát tak, že v záhlaví použil červený pruh podobný grafickému zalomení

redakčn í část i , a dokonce jej rozdělil na tři části , jako je to běžné u klasických článku. "V takovém

případě klienta upozorníme, aby podklady změni l , nebo do nich přímo vstoupíme a označ íme je

viditelným slovem Inzerce," říká David Šaroch. Vstupovat do inzertních podk l ad ů je ale ošemetné:

nejde totiž o redakčn í část a veškerá autorskápráva patří zadavateli. a druhou stranu inzerent Se

př i zadávání kampaně zavazuje dodržovat pravid la stanovená vydavatelem, která by mu tako é

praktiky měla dopředu zakazovat. "Když nám přijde inzerát, který neodpovídá pravid l ům,
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požadujeme jeho přepracován í , p řípadně ho odmítneme z cřej n it ," H

To se týká hlavně i nze r á tů , jež se svou grafickou podobou. hlavn

JiH Bll uP

lom mm t tu (

textových i nze r á t ů) , na první pohled podobají layoutu d níku nebo č pi u. \ 1: )JIt

Právě Právo mělo s tímhle typem inzerce v minulosti problémy. Po roz hodu V\ trn í ho

Českou nezávislou televizní společností a spuštění vysílání "nové ovy" I. B 0\ \ rpnu

1999 si televize u deníku objednávala každ ýtýden inzertní stranu plnou r .klamnlch čl ' nku

Obsahovaly rozhovory, upoutávky na programa recenze. které byly z lom ny úpln t j 10..0

redakčn í strany Práva. Jediné, co je odlišovalo od skutečného ob ahu novin. b) I mini turni pl

"Placená inzerce" schovaný v dolním rohu stránky. Po zásahu Rady pro kl.mu cl nik mu 'I

grafi ku t ěchto inzertních stran změnit , takže pozděj i vypadaly podobn jako t di ní pl c . p ilol

ČSS D, jež vychází pod názvem Pohled.

SAMOREGULACE EXISTUJE

Rada pro reklamu vznikla jako profesní organizace na základě požadavku V)d v t lu

agentur. Nedá se tedy srovnávat s Radou pro rozhlasové a televizní vy ílá ni nebo Radou

nich

k '

televize, což jsou státní regul ačn í orgány volené a kontrolované Parl rn nt -m. "Z ' -I dni my Inkou

jesnaha bránit se v ů č i cxcesllm nás samotných. protože pokud bychomje V) iběli trv I . dřív či

pozd ěj i donutím e státní moc, aby se nám do toho pletla," vysvětluj e R d k Pokorný.

komise Rady projednává stížnosti na reklamní kampaně a vydá á doporučen í \ ) cl \ tlum i

inzerentlllll . Ta sice nejsou nijak právně vymahatelná, v zásadě je al v i hni dodržují - \, ) ť jel o

prestiž.

"Když vezmu například debatu o reklamní kampani rádií Ki Jiřím K jínk m, I.

občas někdo snažil dělat cenzuru, musím to naprosto odmítnout. Reklamní prumy I
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říc i, že tento druh reklamy nechceme, protože ho považujeme za nebezpečný pro ebe am é. To

llcznmnená, že by se rozhodnutí Rady někomu konkrétnímu koho se týkaj] I libi tl, . muse a zrovn I tl.

Stížnosti Radě mohou zasílat čtenáři , ale také sama média, inzerenti a některé případ y radní

projednávaj í z vlastní iniciativy. U podn ě t ů od i nzerent ů a médií se Rada snaží rozli it. zda nejde

pouze o konkurenční boj, a v takovém případě stěžovatele odkáže na soud. Veškerá rozhodnutí

komise zveřej ňuje na své internetové stránce www.rpr.cz, kdeje také evidence projedn ávaných

stížností a jejich archív od roku 1996.

Pokud je Rada pro reklamu na něco krátká, pakje to pronikání PRdo obsahu novin a

č asop i sů . Protože radní nemají k dispozici monitoring veškerého tisku a asi byjej ani nestíhali

zpracovat, musejí se spoléhat na došlé stížnosti. Chování malých regionálních titulu č i řady

společenských č asop i sů proto často zůstáv á nepovšimnuto. "Považujeme to 711 velmi

problematickou praktiku. Není tajemstvím, že existuje celáarmáda časopi sů. kteréby si měly na

první stránku napsat, že j sou inzertní, protože vě tšina jejich č l á nků má charakter reklamy. Otázka

zní, kolik takových titull! by na trhu zbylo, kdyby na to státní orgány něj ak v ý razn ě .vlítl y' . Pokud

by se tomu opravdu věnovaly, tak je zničí , " prorokuje Pokorný.

DESATERO ČTENÁIZE ANEB JAK SE NENECHAT NAPALlT

I. Inzerce by měla být jasně odlišitelná od redakčn ího obsahua nést speciálníoznačení (slovo

Inzerce, Placená inzerce, Reklama nebo Komerčn í prezentace).

2. Za platné označení inzerce podle tiskového zákona lze považovat také zkratky PR (Public

relations) a Pl (Placená inzerce) v jakékoli podobě ; v někte rých případech je čtenář m ů ž e mylně

považovat za redakční zkratku autora.

, I kd w ' r . , .' dl " k na nem ě Iby mítsteinégrafic ké zalomeni jako
J. ' yz mzerat nese Jasne oznacern po e za o " ~

. . I ' I " r ' k' 'k ' typické
reda kčn í strana, neměl by používat stejný typ písma v textu aru utu CIC 1, m ll gra IC c prv )
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n

•

pro titul, v němž vychází.

4. Redakč n í materiály by neměly obsahovat informace o cenách výrobku a luž b. pří dn

kontaktní adresy na různ é obchody a sídla firem; pokud jde o tzv. servi ní trany, n m ly hy

nich objevovat výrobky pouze od jedné firm y.

5. Za obsah reklamního sdělen í nenese odpovědno st vydavatel novin nebo ča opi u. ale I d \ atel

inzerce (to se netýká inzer át ů , jejichž autorem je samo vydavatelství). Pokud ale inzerát nese

všechny znaky redakčního textu, je za něj plně odpovědný vydavatel.

6. Za skrytou reklamu lze označit i redakčn í texty, které bezd ů vodn ě obsahují informace II

některých výrobcích nebo službách, jejich cen ě nebo místě , kdeje možné je koupit. a zvýhod ňuj í

tak jejich výrobce p řed konkurencí.

7. Speciální ustanovení se týká reklamy na l éči vé prostředky. Takové inzeráty musí obsahovat

přesné , aktuální, prokazatelné a dostatečně úplné údaje umožňuj ící vytvoři t si vla tni názor na jejich

terapeutickou hodnotu. Při citování odborných expertiz musí být přesně uveden jejich zdroj.

8. Podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání nesměj í v reklamě vystupovat moderátoři a

redakto ř i televizního zpravodajství a publicistiky, aleani televizní hlasatelé, aby zadavatelé n mohli

zneužít d ů v ěry č tená ř ů , která vyplývá z mimořádného postavení těchto lidí.

9. R ů zná "doporučení" populárních osobností, jež vystupují zej ména v tzv,

teleshoppingové reklam ě a jeji ti štěné podobě , by měl čtenář brát s rezervou a vždy výrobek

hodnotit na zák l adč vlastní zkušenosti nebo rady nezávislých odbomíků ( testů nebo srovnání

něko l i ka výrobk ů).

10. S velkou rezervou by měl čtenář přistupovat k text ů m , které dávají neadekvátně velký prostor

nějaké fi rm ě nebo podnikateli, aniž by se mohli vyjádři t jejich kritici. nebo kd, Ž autor textu

nekonfrontuje n ěkter á tvrzení s realitou.
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pří loh a 5: Česká média : Časopis Týden zv ýši l prod J t ř i k r á t 11

prodá vá 53.363 k u s ů

Zadavatel Admin, 14.5.200 I - 16:42

Časop i s Týden podle posledních ofici álnich výs ledk ů přesáh l svým prodejem hranici 53.000.

Vydání časopisu Týden z 23.dubna se prodalo 53.363 kus ů, P řesn ě před rokem časopis prodal

16.01 6 kus ů. N árů st prodeje časopisu se tak ztrojnásobil. Užsvými daty zam ě s íc březen 2001

dosáhl svého historicky nejlepšího výsledku, kdy se jeho pr ů m ě rn ý mčsíčn í prodej dostal na ú roveň

42.045 kusů. Toto čís lo bude také zahrnuto do auditu ABC. Dubnové výsledky, kteréještě nejsou

definitivní, budou podle dosavadních předpok l ad ů vyšší. Časopi s Týden změni l v květnu loňského

roku vydavatele. Stala se jím společnost Mediacop Sebastiana Pawlowského, který rn ě s íc poté

jmenoval nového šéfredaktora Dalibora Balšínka. Sebastian Pawlowski časopis Týden koupil od

švýcarské vydavate lské společnost i Ringier. "Rostoucí prodej časopisu se samozřejm ě projevuje i

na zvyšuj ícím se zájmu i nzerentů , Podle dosavadních předpok lad ů Týden nebude v červených

čís l ech a bude mírně profitn í," říká vydavatel Sebastian Pawlowski.
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p říl o h a 6: Vojtěchovská Ma r t ina, rozh ovor D libaliborcrn Ba lšlu m ,

Strate gi e 2 0 02

Když přebíral vedení časopisu Týden, mnoho lidí mu nev ě ř i lo S nálepk bulvárnil ". , ou u varnt 10 novin á ře

při š e l zachraňovat zpravodajský týdeník. Tu nálepku mu aleměli strhnout uždlouho předtím .

V l as tně mu ji nikdy ani dávat neměli .

Jak dlouho ješt ě budete šéfredaktorem Týdne?

Myslíte, že bych toho už měl nechat?

Ne, to ne, ale jak vás to baví'!

Mě to baví. Ale jak dlouho budu šéfredaktorem, to ne záleží jenom na mně . Docela jsem

překvapený , že ve Spy jsem mčl problém se smyslem, proč tu práci v ůbec d ěla t , ale v T ýdnu je to

úp l ně o n ě čem jiném. Je tu neustále hodně práce, v ěci , které je třeba zlepšit a posunout dál. Chceme

jinak pracovat s jazykem, rozjet pravidelné revue, při nášet vlastní témata. Je to nekonečná práce.

Pravda je ale, že že se jsme dostali do fáze , kdyjsmeTýden zachránili a nastává období

dolaďová ní .

Týdnu se pod vaším vedením daří, dá se říci, že jste zachránil tonoucího. Bylo to t ž k ě ?

Asi ano. Dnes se mi ale zdá, že to bylo docela snadné. Ohromná výhoda byla v tom. že jsem do

Týdne hned přišel s Ondřejem Neumannem, Mirkem Motejlkem a Gábinou Bezdíčkovou . To bylo
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naprosto klíčové pro to, abychom podchytili podstatnou část vy' rob)' h d č • Kd .a e o u a Opl u. ) 1. už . I

na to tak vzpomínám, tak několik lidí to vzdalo hned po mém úv cl • I V běhu do mm pros ovu, pro u u I ích

třech měsícli proběh la hlavní vlna odchod ů . Paral elně jsme angažovali nové kolegy připrav ov li

noVOUgrafiku.

Takže kl í čový byl příchod nových lidí.

Urč i tě. Současnč ale i přístup vydavatele Sebastiana Pawlowského.

Vy sám jste se toho nebál'!

To mě nikdy nenapadlo. Zajímavéje, že rok předtím , než jsemdo Týdne nastoupil. Ringier děl al

konkurz na šéfredaktora. Tenkrát mě oslovi l tehdejší ředi tel časopisů Ringicru a ptal se mě na to,

jak bych Týden změn i l. Když jsem mu řek l , coje nutné, zarazil se a řek l mi, žeje to moc radikální.

Přesto mě vyzval, ať se do konkurzu přihlásím . Řekl jsemjim, že dožádného konkurzu nejdu. že

bud' mě chtěj í a vyberou simě, jiná možnost neexistuje. Takže s žádnými obavami jsem do toho

nešel. Naopak tehdejší vývoj mi dal za pravdu a vše jsemměl dost promyšlené. Vlastně už před tím

rokemjsem byl nucen uvažovat o tom, co s tím uděl at , co to potřebuje , jak to má vypadat.

Vy jste al e p ů vodn ě připravoval spíš bulvární časopis.

Mluvi lo se o něm jako o bulvárním z toho d ůvodu, aby na to dal n ěkdo peníze. Věděl jsem totiž. že

když řeknu , že jde o seriózní noviny, tak to nikdo financovat nebude.

Ajak jste se do stal k Sebastianovi Pawlowskému'!
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Celé to bylo kuriózní. Mně se Týden vždycky moc líbil jako fo ' t A' d . I
II nna. JC nou ml 1.a\'0 I muj

kamarád, že Sebastian Pawlowski koupil Týden a žejá mám býtjeho šé fredaktor m. Vtom

okamžiku to byl nesmysl. Vůbec jsme se neznal i. Takže m ě ta historka hrozn ě pobavila. protož nu

přišla úplně absurdní. Krátce poté nás ale seznámili společní známí. A myslím si. že jsme . i dost

padli do oka. Jeho přístup je naprosto klíčový , P ředevš ím v jeho pohledu na to.jak by se měly

noviny vydávat. Přinesl západní kultivovanost v dobrémslova smyslu. Navíc projevil i značnou

dávku odvahy, že mě angažoval. Když jsem pak zjistil, kolik lidí mu to rozmlouvalo. tak si myslím.

že to od něj bylo dost odvážné.

Asi mnoho vydavatelů by si nčco podobného netrouflo.

To je právě ten vtip. J edině riskantním krokem lze dojít k v ýsledku, jakéhojsme dosáhli . Je to

logické. Když č lověk riskuje, tak má větš í šanci získat. Málokterá revitalizace e povedla z toho

d ůvodu, že se vsadilo na p ů vodn í lidi, kteří byli něj akým způsobem zaběhnutí a nebyli schopni

vnést něco nově. Týden je úspěšný, protože Sebastian Pawlowski zvolil tento přístup a věřil mi.

Ke kterému zahraničnímu týdeníku bysteTýden přirovn al ?

Graficky připomínáme nejvíc Focus, ale psát se snažímejako Der Spiegel. ejvě t ši rozdíl je ale v

rozsahu stran. Německé časopisy mají až 300 stran vjednom vydání. U nás začíná být pro čtenáře i

100 stran nepřijatelně hodně . Časopis j im přij de zajímavý, rádi si ho prohlížejí, ale v momentě. kdy

to nejsou schopni přečí st celý, tak mají pocit, že vyhodili 25 korundo koše. ejsou totiž schopni

číst výběrově . Je zvláštní, že se nám vyplácí mít raděj i 84 stran než 100. S tím jsme ale n ěj ak

počítali , proto jsme p ři šli s konceptem hierarchizace informací. S počívá v tom, že když č lov ěk
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listuje časopi sem, tak by měl mít na každé s t raně něko l ik prvk ů kt . h ' .u. cryc muže I h)tu

t i tu l ků, podtitulkli, popisk ů , výňatk ů , gram, box ů a hlavně v nich n cl podst tn infonn

Výsledkem pak je, že čtenář i při běžném prolistování dostane spou tu rel cv ntnich in orm í.

když mu to přijde zaj ímavé, tak si dál pře čte to, co potřebuj e . Tak se vlastn bojuern tím. } lidi

nemejí čas nebo se jim nechce č ís t.

Vříj n u jste prodali 60 tisíc výtisk ů. Na kolik chcete jít'?

Hranici 60 tisíc prům ěrn ého měsíčního prodeje jsme přesáh l i v období reklamní kampaně. R iln č

se pohybuje mezi 55 a 50 tisíci, i když posledního č ís la loňského roku jsme prodali dokonce 73

tisíc, Cíl ale je držet kolem hranice 50 tisíc. Týden nebudeme obsahově tl ačit někam jinam j n

proto, abychom prodali o deset tisíc víc. Stavíme na kvalitě , takže teď počítáme s pozvolným

ná r ůstem ,

Využil jste v Týdnu zkušenosti z bulv árních médií'?

S tím jsem měl spíš jenom problémy. Myslímsi, že bychom byli t řeba v titulních stranách mnoh nn

odvážněj š í , ale měl jsem obavu, aby kv ůli tomu na Týden někdo neštěkal. Máminulost byla spíš

nevýhoda, protože bylo snadnějš í si na ten titul plivnout, což se taky dělo . Obecn ě mě to v mém

myšlení obohatilo, protože jsem se na vývoj Týdne díval komerčně . Jako přednost spíš beru. že

jsem neměl zkušenost s žádným veřej noprávním médiem. To není nicproti těm médiím. to j j nom

omechanismech, na jakých tyto instituce fungují.

Když srovnáte vedeni zpravodajského a bulvárního týdeníku, co j nnz i?
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To srovnávat moc nelze. Navíc bych nechtěl být spojovanýse SOtlČUSI10 d b S 1LI I' .
J ' U po o ou : py. IV YS lm SI.

žese tam dobrého výsledku dosáhlo s jiným konceptem, kdy časopis chtěl přinášet relevantní

informace, i když s bulvárním nádechem. Obecně jsou ty rozdíly v počtu č l enů redakce. \' typu lidi.

k teří na časopisu pracuj í, větš ím rozsahu stran a pochopi te lně jsou rozdíly v akcentován í

jednotlivých témat. Je to náročněj ší po všech stránkách.

Ale současná práce je vám bližši...

Nesrovnate l ně . V Týdnu nernám nejmenší probléms vlastní identi fikací. Jsem v tom prostřed í

šťastný . Ve Spyi jsem se s identifikací musel tvrdě vyrovnávat. Identifi kace je pro úspěch

jakéhokoliv titulu velmi d ůležitým předpokladem . Navíc mám jistou intelektuální minulost, takže

jsemtoměl ve Spy komplikovaněj ší.

Tou intelektuální minulostí myslíte co?

Původn ě jsem se měl vydat na dráhu literárního v ědce , z ů sta t na fakultč a včnovat se teorii

literatury.

Kdy jste poprvé začal uvažovat, že byste šel do médií?

Z " I' , v • O v k I S P y Marie kde jsem se starým ruským foťákemacma Jsem na n ám ě st í v pave u .oste a v. mm I ,

Zenit dělal ankety se spo luobčany pro místní týdeník Region.A protožejsme to nějak zvládl, tak mi

nakonec svěřili kulturní rubriku. Nakonec jsme šel do Prahy studovat a dostaljsem místo v

Lidových novinách. Pořád jsem chtěl pracovat v té kulturní rubrice, ale to mi rozm luvili.

toho byla politika . A pak už to jelo.
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Aco se stalo?

Vdobč , kdy jsem do Lidovek nastoupil, tam dělala stará parta intelektu á l ů z Občanského hnutí.

kterou vystřídala parta ODS. Tam došlo k mému definitivnímu přerodu z intelektuála na

pragmatika. Paradoxně v Lidovkách jsem se rozlouč il se svojí intelektuální minulostí...

Dalibor Balšínek

šéfredaktor časopisu Týden

Narozen: 25. 1. 1972 ve znamení Vodnáře

Vzdčlání: Teorie literatury FPF Slezské univerzity v Opavě , masová komunikace FSV UK

Dosavadní praxe: Lidové noviny, TV Nova, Spy, ČNTS , Týden

Oblíbené knihy: Žert , Muž bez vlastností

Oblíbené jídlo: řecká kuchyně

Oblíbené filmy: od Pulp Fiction po Prolomit vlny

Oblíbená hudba: od Mňágy a Žďorp po Bauhaus

Oblíbený sport: lyžování, tenis

Vytáhl Týden nahoru. Dalibor Balšínekmůže být spokojený.Ať se to někomu líbí, nebo ne, s

Týdnem mu to prostě vyšlo .
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&lFD6648697 IAB~ATpl-Ecommon-Scontcnt. html

"Ich wcrdc cin dczcntcr Hcrausgcbcr sein", Helmut Markwort in argurncntutivcr Aktion

Helmut Markwort hat das Nachrichtenmagazin .Focus" 1993 erfunden und Ztl cinem vcritablen

Konkurrenten des "Spiegcls" gcmacht, Die Chefredkationgibt cr irn llcrbst ab, bleibt abcr

Herausgebcr des Blattes. lm Gesprach erlautert er c1 ie Zukunftsperspektivc - fůr den ..Focus" wie

fů r sich selbst.

Am nachsten Montag crschcint der ncue "Focus". Damit kommen Sic- hi tori .ch ge. ehen -

cine Woche Zll sp ň t .

Richtig. Wir wollten ihn eigentlich zum Geburtstag prascntieren, das wáre der 18. Januar gcwesen,

zu clem .Focus" vor siebzehn Jahren zum ersten Mal erschien. Aus redaktionellcn Ablaufen hcraus

haben wir die Sachc um eine Woche verschoben.

Seit siebzchn Jahrcn erschcint "Focus", nun wird das I-Ieft runderneuert. Dnfílr sch ien e

wohl an der Zeit.

\Vi r haben uns Gedanken darílber gemacht, dass wir etwas verbessern und unsere Geschichten

vertiefe n mů ssen , Wir haben festgestellt, dass unsere Leserschaftnicht so stabil ist, wie wir uns c1as

wíinschen. Wir verkaufen mit cinem Titel cine hohe Aul1age am Kiosk unci gewinnen viele Leser,

I
· . cl M t· I wieder wcg Zudcm schen wir dass(re smel aber manchmal am kornmen en on dg se10n . '

III

•



Focus"-Leser starker als anclere das Internet nutzen Wir woll d I lb I .
'1 • en es ln me 1r Bindungskraft

sehn/len, vertie ťencle r, viellcicht etwas weniger fl iichtig Daran haben wi it Mll 2009 b .. ( ( \VIr sel ufl. gcar euc t,

in drei Gruppen, clie hiel3en Alpha, Beta und Ypsilon. In Klausuren am Spitzingsce haben sich die

Arbei tsgruppen x-mal gctrofťen , ihre Projekte voreinander geheim gehaltcn und enthusiastisch

gearbeitet, clann haben wir die Vorschlage Zllsammengeruhrt, in der Hoffnung, dass den Lesem dic

ncacn Seiten von .Focus" ge ťallen. Wir haben keine Berater von aul3en geholt, soudem alles in der

Reclaklion entwickelt. Die Kollcgen waren begeistert.

Was maeht den neuen "Focus" aus?

Er ist optisch ůberarbeitet , arbeitet mit grclícren Fotos, Wir zeigen cin paar ncuc Rubriken und

Kolumnen unci gehen bei einzelnen Themen starkcr in die Tiefe.

Sind Titel wie "Die 500 besten Anwň l te" , "Die 100 besten Orthopňden" , pa é'!

Nein. Oas ist nicht vorbci, darin liegt eine Kernkompetenz: news to use. Unserc Hcťte mit den

Ůbersichten - "cl ie besten Anwalte" unci so wciter - sinel diejenigen, die sich am bestcn verkauft

haben. Wir arbeiten schon an neuen Listen. Oas ist ein gutes Beispiel: Die Árztc-Hcfte habcn wir

bestens verkauťt unci in c1er Woche darauf waren manche Leser wiecler weg. Die wollcn wir halten.,

Es geht keinesfalls um einen raclikalen Kurs- unel Themenwechsel, mit dem wirunscrc Starnmlcser

cventuell verprellen wů rden.

Die Autlage des "Focus" ist gesunken. Bercinigt von Sonderverkliufen Iiegt ie bei 580 000

Stiiek. Es gah Zeiten, da schienen Sie zum "Spiegel" aufzuschlicllcn. der bei rund cincr

Míllion Iiegt.
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\Vir haben uns nie am "Spiegel" gemessen. Esgibt zwei Nachrichtenmagazinc in Dcutschland. Wir

sindsolide im Markl. Wir haben Sonderverkaufe reduziert UIId beteili . h h( (gen uns mc t me r an

Pramienschlaehten um Abonnenten, mit denen sich die Verlage bekan c. '1 . I" I' I, ipren, wei es wirtsciatt IC 1

keinen Sinn ergibt. Statt mit Kaffeemaschinen wollen wir mit den neuen Seiten des ..Focus" neue

tesergewinnen.

"Focus" bckommt auch in andcrer Hinsicht cin neues Gesicht: Wolfram Wcimer v ird

Chefredaktcur, ncbcn Uli Baur, Weimcr sollte im Herbst ran, jetzt kornmt cr lim I. MlirL, um

Zll iibernehmcn.

Oas will ieh gerne aufkláren. Wolfram Weimer wird am I. Scptember - wic scincrzeit rnitgetcilt -

Chefredakteur von .Focus" zusammen mit Uli Bam. Am I. Marz kommt Weimer zu ciner

Aufwarmphase unci wircl Entwicklungsarbeit leisten. Ander aktuellen Produktion ist cr noch nicht

beteiligt. Er wircl cli e Reclakteure kennenlernen, reisen, Autoren gewinnen. Wolfram Weimer war

ursprůngli ch bei Ringier als Chefredakteur von "Cicero" bis ZUlO 30. Juni gebunden. Wirhaben uns

gefreut, dass er frílhcr einsteigt, damit er bei unsalles kennenlernen kaml. Er Iungiert zunachst als

Entwicklungschef.

Also hat "Foeus" cin halbes Jahr lang drei Chefredakteure.

Nein. Zwei Chefreclakteure, Wolfram Weimer ist einer von beiden vom 1. September ano

Es sieht so aus, als schů fen Sie vollendete Tatsachen: Weimer kommt frůher, aber doch Zll spat.

Wollen Sic ihm von Bcginn an zeigen, wo es langgeht?
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UmHimmels Willen nicht! Es tut mir schreek lieh leid, dass durch einige b ě sarti ge Darstcllungen

dieser Eindruck von Feindseligkeit vermittelt worden ist. lm Marz 2009 haben wir mit unsercr

internen "Rcnovierung" begonnen. lm Septembergabes erste Gesprachc mit Wolfram \ cimer. leh

habe ihrn sofort von unsercm Vorhaben beriehtet. Er weifš , dass Uli Baur bei Wcrbcagcnturcn und

Firrnen unsere Plane prascntiert hal. Den Prozess wolltcn und konnten wir nicht stoppen. wir hattcn

sonst cin Jahr lang Stillstancl gehabt. Wolfram Weimer weif das aueh. Wir haben ihm die neucn

Seitengezeigt. Oass manehe in der Óffcntlichkeit cine Rivalita! suggericrcn wollten, tUL mir lcid,

fiir ihn unci fůr die Reclaktion.

KeinAffront und kein Zerwurfnis mit dem Verlcger Hubert Burda?

Úberhaupt nicht. Was Sie clazu vielleicht gelesen habcn, stimmt nicht. leh will mich nicht sclber

loben, aber auf seinem Neujahrsempfang hat Hubert Burda gerade eine sch č ne kleine Rede aur

michgehalten, woraufhin es zu herzlichen stancl ing ovations kam, minutenlang. Hubert Burda unci

iehsind frcundschaftlich verbunden, zwischen uns passt keinTitelblatt.

Was gesehieht am 1. Septem ber'! Dano sind Sie immer noch Hcrnusgeber - ul o heimlichcr

Chefredal{teur '! lm Vorstand von Burda sitzen Sie bis Ende des .Iahres.

VOI11 l. September an werde ieh zwei Aufgaben er fů l l en , das haben wir in einem neuen Vertrag

festgelegt: leh werde fůr die Oauer von zwei Jahren Herausgeber von .Focus" unci behalte dic

Zustandigkeit fůr c1ic Radio- unci Fernsehbeteiligungen cles Unternehmens. Aber ich werde die

Chefredaktcure in ihrer Tagesarbeit nicht stč ren . Ich habe mir vorgenommen, ein dezcntcr

Hcrausgeber zu sein. leh wercle in die Tagesarbeit nicht eingreifen.Als .R eporter' bleibe ieh aktiv
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UmHimmels Willen nicht! Es tut mil' sehrecklich leid dass durch " b" . O I' ( ellllge osartlgc arstcl ungcn

diesel' Einclruek von Feinclscligkeit vermittelt worden ist h ll M ří rz 2009 l b ' .
• IV ( , la en wtr mll unserer

internen "Renovierung" begonnen. lm September gab es erste Gespráchc mit Wolfram Weimer, leh

habe ihm sofort von unserem Vorhabcn berichtet. Br weif3, dass Uli Baur bei Werbeagenturen unci

Finncn unsere Plane prasentiert hat. Den Prozcss wollten und konnten wir nicht stoppen, wir hátten

sonst ein lahl' lang Stillstand gehabt. Wolfram Weimer weif3 das auch. Wir haben ihm die neucn

Sciten gezeigt. Dass manehe in cler Óffentlichkeit cine Ri valitat suggerieren wolltcn, tut mil' leid,

ml' ihn unci fůr die Reclaktion.

Kcin Affront und kein Zenv Urfnis mit dem Vcrlcgcr Hubert Burda'?

Úberhaupt nicht. Was Sic clazu vielleicht gelesen haben, stimmt nicht. Ich will mich nicht selber

loben, aber aul' seinem Neujahrsempfang hat Hubert Burda geradc cine sch č ne kleinc Rede aul'

mich gehalten, woraufhin es Zll herzlichen standing ovations kam, minutenlang. Hubert Burda unci

ich sincl Ireundschaftlich verbunclen, zwischen uns passt kcinTitelblatt.

Was gcschieht am 1. Scptcmber? Dann sind Sic immcr noch Herausgeber - also hcimlichcr

Chcfrcdakteu r ? lm Vorstand von Burda sitzcn Sic bis Endc des J uhres,

Vom 1. September an wercle ich zwei Auťgaben erfů l len , das haben wir in einem neucn Vertrag

festgelegt: leh wercle fůr clie Dauer von zwei Jahren Herausgeber von .Focus" und behalte die

Zustancligkeit fůr clie Radio- unci Fernsehbeteiligungen des Unternehmens. Aber ich wcrde die

Cheti'eclakteure in ihrer Tagcsarbeit nicht storen. leh habe mil' vorgenommen, ein dezcnter

Herausgeber Zll sein . leh werde in clie Tagesarbeit nicht eingreifen. Als .Reportcr' blcibe ieh aktiv
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lmdgebe Hinweise unci lnformationen an clie Chetl'eclakteurc weite t b ' I L ', r - sons a cr tuc its, Meine

Kolumne, mein Tagebueh, clas von manchcn geschá tzt wird werde ich it hi ' cl W I, wei cr 1I1JC e oe ie

abliefern. Aber clas ist kein Gruncl dafur, class die beiclen Chefredakteure ni' I t lb I ib I, ' . e 1 se er sc lrcl cn, UIlC

zwarvorne im Magazin . Meine Kolumne kčnnen clie Chefredakteure irgcnclwo im Heft platziercn,

wie siees fur geeignet halten,

"Focus", seine Ableger und wei tere Magazine sind lhr Beritt bei Burda. Was wird darnus,

wenn Sie gehen?

Meine Vorstandsbereiehe werden aufgeteilt. .Focus", der Hamburger Verlag Milchstral3e, der

"Playboy", clas geht an Philipp Welte Uber. Den BereichRadiobeteiligungen ů bern immt Paul

Bernhard Kallen. Dort sind Burda unci iehja Partner, ieh bin selbst Radiounternchmer unci werde es

weiterscin.

Sehen Sie den "Focus" in gute n Hlinden, oder gehen sie zagend?

Der .Focus" ist und bleibt mein Baby, auch wenn ihn andere wiekeln. Er ist ja auch langst

erwachsen geworclen. leh ůbergebe den beiden Chefredakteuren eine hervorragendc, vielseitige

Redaktion mit phantastischen lnclividuen, begabten und gebildcten Kollegen. Uli Baur und Wolfram

Weimer werden das sichcrlieh schl' gut machen. Ich werde sie mit Sympathie beobaehten. Naturlich

ist es schwer, ein solches Magazin aus der Band zu geben.Aber ich habe lange darůber

nachgedaeht, es zahlt schliefí lich zu clen Aufgaben von Grundem unci Unternehmcrn, sich auf die

Obcrgabe der Gescha ft e vorzubereiten.

Der "Focus" gilt seit ge r au mer Zcit als groller Verlustbringer.
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Wir haben noch nie Vcrlust gemacht, auch 2009 gab es einen kleinen G . O' R" k" .ewinn, re uc .gange 1111

Anzeigengeschaft sincl kein .Focus"-, sondern ein Gattungsproblem, das insbesonclerc die

Nachrichtenmagazinc und Zeitschriften trilft, dic siehverstšrkt an cin gebildctcs, mánnliches

Publikum wendcn, weil unscrc Hauptwerbekunden geracle auch clie Branehen sind, die besonders

starkunter der Wirtschaftskrise leiden: Auto, Banken, Finanzdienstleistungcn. Wir habcn aber kcin

Minus gemacht, doch ist auch ein kleines Plus fůr .Focus" zu wenig.

Abcr um cinen Stellenabbau kommcn Sic nicht herum?

Da geht es uns leider wie vielen anderen. Wirmi.isscn auch in cler Redaktion sparcn. Wir besctzcn

keine Stelle, clic frei wird , unci versuchen, in Einzclgesprachen sozialvcrtragliche Lč sungcn zu

finden,

Sic fiirchtcn nicht, dass Wcimer cine Reťorm der Rcťorm untcrnimmt?

Warum soli ich clas furchten? leh bin voller Hofťnung, class er viele neue Ideen und Gcclanken

mitbringt, sicher auch gutc Autoren fi.ir das Blatt gewinnt. Oas wircl einen ncuen Schub gcbcn. Gine

solche Zeitschriťt ist jede Woche neu, sie wird imrner weiterentwickelt. leh denkc, wirmů ssen sogar

erwarten, dass Baur und Weimcr dem .Focus" noch einmal einen neucn Orivcgeben. leh freue

mich darauf, dass mich als Leser der "Focus" positivi.iberrascht.

Die Fragen stellte Michael Hanfeld.

Helmut Markwort wurde 1936 in Darmstadt geboren. ZUIll Jahresende scheidet er auch aus dem
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Vorstand des Burda Vcrlages aus, dem cr seit 1991 cngeb črt .
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Příl oha 8: Christian Berndt: Vor 15 Jahren c rs c hie n di c crstc

Nummcr des Nachrichtcnmagazins "Focus "

http://www.clraclio.clelcll flsenciungen/kalenderblatt/7245271

Verleger Hubert Burda (rechts) unci Chefreclakteur Helmut Markwort starten am 16. Januar )993 in

Offenburg die Ancl ruckmaschinen fůr clen "Focus". (Bilcl: AP Archiv)

Fakten, Fakten, Fakten

Vor) 5 Jahren erschien clie erste Nummer c1es Nachrichtenmagazins "Focus"

Von Christian Bernclt

ln c1er Meclienbranche wurcle c1as Projekt nur milde belachclt, unci selbst im eigenen Verlag

befůrchteten nicht wenige eine finanzielle Katastrophe. Aber c1er Journalist Helmut Markwort hielt

an c1er Iclee fe st: Das Nachrichtenmagazin "Focus" erschien vor )5 Jahren zum ersten Mal unci

wurcle, trotz aller Unkenrufe, ein wirtschaftlicher Erfolg.

"Fakten, Fakten, Fakten. Unci an clen Leser c1enken!"

Als clas Nachrichtenmagazin "Focus" aul' clen Markt kommt, nimmt es kaum einer ernst. Der

umtriebige Journali st Helmut Markwort hat zusammcn mit clem Verleger Hubert Burcla clas Konzept

!lir cin Magazin entwickelt, clas clem "Spiegel" Konkurrenz machen solI. FUr politischen

Journalismus ist Markwort, langjahriger Chefre dakteur c1er Fernsehze i tschr i ťt "Gong", bisher nicht

bekannt. Unci Misstrauen erwecken auch seine Vorstellungen von modemem Journalismus,

"leh hab ja nicht versucht, clen 'Spiegel' zu imitieren ocler gesagt, gegen clen linken 'Spiegel' mache
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ieheinen rechten 'Focus'. Wir machen mehr Nutzwertnachrichten zum c1anach richten,

beispielsweise unsere Árztelisten und so was. Also, das sincl nicht nur Nachrichten Uber c1ie

Hinterbankler im Parlament."

Solche Icleen klingen Anfang der Neunzigerjahre fůr viele nach reinem Kommerz-Journalismus unci

treffen auf reichli ch Spott. Selbst im Burda-Verlag Iůrchtcn viele ein Desaster, aber rnit einer

Autlage von knapp 480 .000 Exemplaren unclungeheurem Werbeauíwand startet clas Magazín am

18. Januar 1993 wie geplant. Unci vollmunclig wircl es zum wiehtigsten Montags-Magazin erklárt:

"Montag ist 'Focus'-Tag."

"Fastfood-Journalisrn us" heil3t es Uber "Focus" wegen c1er vielen Bilcler, Schaukástcn und

Servicegeschichten. Es herrscht cin regelrechter Kulturkampf um das Magazí n. Die "Zeit"

kommcntiert:

"Bei 'Focus' geht es bunt Zl l. Wichtiger als der Inhalt ist dic Aufmachung, Mehr Design als Sein.

Analysen werclen zu Hitparaclen. lm Vorclergruncl steht der Verkauf, nicht der Inhall. Mit cinem

Nachrichtenmagazin hat das wenig zu tun."

Wirtschaťtlich aber wircl das neue Magazin cin sensationellcr Erfolg: lm Anzeigenverkauf ííbcrholt

"Focus" bereits 1994 c1ie Konkurrenz "Spiegel" und "Stem". Markworts Auffassung VO I11

l eserťreundlichen Nutzwertjournalismus trim den Zeitgeist, clazu Wollgang Mů h l -Benn i nghaus ,

Meclienwissenschaftler an cler Humboldt-Universitat Berlin.

"Wir kčnnen seit Encle cler Achtzigerjahre, zu Beginn der Neunzigerjahre feststellcn, dass cin ncuer
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Trend im Sinne von Nutzwert angesagt war. Also, was kann der Leser fůr sich aus dem Bericht

herausziehen, unci cliesen Nutzwertjournalismus hat Markwort als Grundlage fů r seincn 'Focus'

genommen."

Zum Markenzeichen von "Focus" werclen Service-Titelgeschichten wie "Die 100 bestcn Árzte".

Statt aul' beif3ende Kritik unci historische Themen wie cler "Spiegel", setzt Chefrcdakteur Markwort

eher aul' einen wirtschaftsfreuncllichen Kurs.

"Es ist nicht nur interessant, Erfolge runter zu schreiben. Wir bescháftigen uns auch mit E r ťo lgen

unci Leuten, clie Deutschland voranbringen, in cler Wirlschaft, in cler Wissenschaft, Untcrnehmer, die

dazu beitragen, class Deutschlancl Exportweltmeister ist."

"Lesen auch Sie Nach richten ohne Umwege. Focus komml schneller aul'den Punkt."

Mit Fakten statt Meinung soli der Leser neutral informiert werclen. Tatsachlich tritt der "Focus" in

seiner Berichterstattun g sachlicher aul'als cler "Spiegel". Dafur gibt es weniger unci oberflachlichcrc

Hintergrundinformation. Aber die Beríchterstattung von "Focus" gerat rnehrfach wegen cles

Vorwurfs nachlassiger Recherche ins Zwielicht unci zieht Klagen nach sich.

Die Serie liber" Die 500 bcstcn Anwalte" etwa darf nach einem Gerichtsurteil nicht Iortgesetzt

werden, weil clie sachliche Berichterstattung zuruckstehe hinter clem Motiv, Leser anzulockcn, Doch

der Erfo lgsgcschichte cles "Focus" tut das keinen Abbruch. Erst die gegenwartige Krise aul'clem

Zeitschriftenmarkt lasst clen "Focus" zum finanziellen Sorgenkind von Burda werclen:

"Die Frage ist, erreiche ich ů berhaupt noch durch clie klassischen Mcclien Themen, die die ganze
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Gesellschaft erreichen. Einfach, weil durch Internet unci 50 weiter jecler aul' clie ln ťo rmat i on

zurUckgreifen kann, die ihm wichtig ist. Und von claher ist von vorncherein klar, class clie

Meinungsbildung Uber cliese Magazine immer kleiner wircl."

Der "Kulturkampf" um "Focus", clen man 1993 noch gedrucktes Fernsehen genannt hal, ist vorbei.

Auch der "Spiegel" hat seit langem bunte Grafiken unci kurzcrc Sátze. Markworts Gebot, immcr aur

den Leser zu schauen , hat sich allgemein durchgesctzt. Verbraucherthernen bringt heute sogar die

"Zeit" aur clem Titelblatt.

Der "Focus" selbst aber sieht noch aus wie fruhcr, Dass sich c1ie Mecl ienwelt in clen letzten 15

Jahren raclika! gewanclelt hat, sieht man clem "Focus" kaum an - cla ist clas modeme

Nachrichtenmagazin, wie sich clcr "Focus" nennt, seiner Griindcrzeit crstaunlich treu gebliebcn.
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Příloha 10 : Výzkum Týden

Týden 1994

SEX/Vztahy

Zdraví: 0711994 90,4 % lidí tvrdí: jíme lépe

Děti

Domácí zpravodajství: 1211 994 Buďte šľas tn i !

Zahraničn í zpravodajství

Byznys

Věda a technika

Cestování

Aktuality

Celebrity: O1/1994 100 Čechll Fera Fen iče, 0211 994 Sabina Laurinová: I-lraju a toužím, 03/ 1994

Jaromír Jágr plus 9: opustili Ameriku, 0611 994 Václav Havel (spisovatel "na odpočinku") o

literatu ře , 0811 994 Rudolf Hrušinský, Rudolf Hrušinský, Jan Hrušínský, Rudolf Hrušínsk ý: Měli

jsme s tátou víc mluvit, 0911 994 Diana? Rozhodne 9. prosinec? 1011 994 Martina Navrátilová:

nejúspěšněj ší tenistka všech dob končí , 11 /1 994 Originál Jaromír Nohavica, 13/1 994 Steven

Speilberg na vrcholu kariéry. Sedm Oscar ů za Sch i nd lerův seznam bylo jednou z událostí roku.

Týden 1995

Domácí události: 52/ 1995 Události, peníze, scéna a lidé roku 1995,

Zahranič í : 4611995 Rabin je mrtev. Ať žije mír?

Celebrity: 0111995 35 let firmy Lasica a Satinský, 0211995 Kateř i na Brožová: Z Hollywoodu na

Vinohrady, 0311 995 Krátké sbohem Mirky Všetečkové , 0411995 Josef Kemr *1922- 1995, 05/1995

Tomáš Hanák: Baví mě změna, 06/1 995 Werich žije, 0711 995 Herecké d ítě Lucie Zedníčková,

0811995 Stéphanie: princezna monacká zkrotla, 09/1 995 Kdo z nich je nej, 11 11 995 Legenda
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Lorenová po 15 letech opět s Mastroiannim, 12/1995 Hanzlík v exilu?, 13/1 995 Dan Bárta: zpěvák

roku nemá rád Prahu, 45/1995 Ať žije Forman! Jak žije Forman?, 49/1995 Ondřej Havelka:

Prototyp zaneprázdněného gentlemana. Proč bych pořád mčl svoje aristokratické kon íčky

obhajovat? 51 /1995 Sladké žně Jiřího Lábuse,

Móda: 09/1995 Nebojte se nosit klobouky, 48/1 995 Obchod s českou krásou: české dívky se derou

do světa nejen kvůli pen ěz ům ,

Sport: 47/1995 Mezi evropskou elitou, 50/1995 Velmoc jménem Železný.

Týden 1996

Sex/Vztahy : 32/1996 Trend: Jedno manželství nestačí , 46/1 996 Zachráníme rodinu? Česká rodina

1996: méně s ňatk ů , méně dětí , nové konf1ikty,

Zdraví: 0811996 Nebezpečné diety: hodnocení deseti nejoblíbenčj ších metod: vhodné 3, naprosto

nevhodné: 2, problematických: 5,20/ 1996 AIDS: Každý půlrok objev, lék neexistuje, 2511996

Aspirin: lék století. Také proti rakovině a infarktu, I proti AIDS? 3511 996 Infarkt v Čechách , 52/

1996 Poprava vlastní rukou,

Domácí : 2111 996 David Rožánek, Šimon Pánek, Martin Bursík, Petra Buzková, Michal Lobkowicz,

RudolfBlažek, Roman Češka, David Rath: Budou z nich v ůdci " , 2311 996 Král je mrtev, ať žije

král?, 2411 996 Unese to? Stabilita této země v rukou sociální demokracie, 47/1 996 S č ím souvisí

skandál kolem BIS? S privatizací nej větší zbrojov ky Aera Vodochody? Nebo se ztrátou 300 miliard

zarmádní kasy? 43/1996 Jací jsme? Výsledky unikátního průzkumu životního stylu obyvatel České

republiky: nepolitičtí , spotřební , ego i s t ič tí, nepřipraven í , 41 11 996 Stát na pokraji krize?

Zahraničí : 1611996 Začne apokalypsa na Ukrajině? Jaderná bezpečnost v zemích bývalého SSSRje

ičeským problémem, 3711996 Bosna: Volby, Rozvod, Válka? 45/1996 Amerika volí nejmocněj šího

prezidenta planety, 44/1996 Nenahraditelný Kohl láme rekordy,

Byznys: 05/1995 Braňte své peníze: krachující banky očima Josefa Tošovského, 09/1996 Jak
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Salzmann přišel k Poldovce : Vladimír Stehlík za Poldi nikdy nezaplatil ani korunu ze svého,

22/1996 Jak utrácí Emo Rubik své miliony, 2711 996 Charouz: tíha miliard. Muži, který se proslavil

firmou Ford Charouz, dnes patří tisíc podnikli, 39/ 1996 Kdo s t ř í lí na Tykače : konec pokusu o

soukromé bankovnictví v ČR, 4811 996 Teplo: Cenový šok udeří v roce 1997. Chyběj ící

energetickou koncepci tvrdě zaplatíme všichni,

Celebrity: 01/1996 Sigourney Weaverová: Praha snad změn í m ůj život, 02/1 996 Mezzosopránová

létavice Dagmar Pecková, 0311 996 Televizní popularita? Nikdy jsem ji nern ěl v plánu. Jasná řrč

Antonína Přidala na deseti stranách, 0411996 Na vrcholu: Myšlenky Marka Ebena (38 let),

06/1996 *11.7.1933 - 27.1. 1996 Nedokončený rozhovor s Olgou Havlovou, 10/1 996 Yoko Ono

exkluzivně: o Johnu Lennonovi: nechtěl šokovat, 13/1995Alžběta 11. , Bri tská královna poprvé v

České republice, 15/1996 Jiřina Bohdalová: Kariéra: příl ežitost a š těs t í , 18/1 996 Jak nás vidí

Vladimír Pucholt (dva dopisy z let 1967 a 1996), 19/1996 Iva Janžurová: poslední rozhovor,

29/1996 Alan Alda: Chcete-Ii být populární, nemusíte se tvářit hloupě , říká v rozhovoru, 3111 996

Jaromír J ágr: Sám proti Americe, Jak hvězda NHL nakládá se svými penězi a časem, 3411 996 Jana

Hlaváčová : Nechci být zneužívaná, 38/1996 Sku tečný Hrabal má 6000 stránek: život

nejslavnějšího českého spisovatele očima jeho editora a nakladatele, 51/1996 Pop hvězda Pavarotti:

Barbarnebo génius? 4911996 Adieu po padesáti letech v politice: Pavel Tigrid (79) odchází do

důchodu , 4011996 Václav Havel (*5. října 1936),

Kultura: 0711996Návrat desetiletí. Pražský výběr. Úspěšné turné vrcholí toto úterý v pražské

Sportovní hale, 3011996Nová tvář Madonny, 3611996 Hysterie Jackson,

Sport: 12/1996 Pohroma jménem Mach: kdo koupí ruinu Sparty? 2611 996 Dušan Uhrin: Muž

skupiny smrti . Jak uvažuje trenér, když vede svůj tým proti světové špičce , 28/1996 Zázrak? Za

kulisami fotbalového triumfu, 33/ I996 Atlanta '96 na 64 stranách, 50/1996 Zrodila se h vězda:

Martina Hingisov á, 16 let, p ůvodn ě z Rožnova pod Radhoštěm , bezkonkurenční j ednička p říštích

let,
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Auto: 14/1996 Co m ů že policie, co smíme my ř i d ič i , 42/1996 Velká auta se do malé Evropy už

nevejdou

Věda a technika : 53/1996 Život na Marsu

Ročník 1997

Domácí: 2/1997 Charta 77 1. 1. 1977- 1. 1. 1997,4/1 997 P řed kým se ubráníme? Češt í politici

dlouho zanedbávali armádu , 5/1997 Konečně: Teprve tento stisk 21. 1. 1997 v 16.1 0 nám otvírá

dveře do Evropy a Německu orovnává vztah ke svému sousedovi, 8/1997 Republikáni: Co s nimi?,

9/1997 Stát a církve: Rozvod po Česku, 14/1997 Dnes cizinis zítra, váš...šéf: konkurent, soused,

lékař, starosta, milenec , manžel, 16/1997 Krize dů v ě ry, Vraždili Češ i Romy v koncetráku v letech?

Rozhovor s generálním inspektorem Bundeswehru. Miloslav Švandrlík: Gagman z Chodova,

19/1997 Účty Klausova muže: 7I, I % obyvatel není spokojeno s prací Ivana Kočárn íka , jak

vyplývá z dubnového pr ů zkumu agentury Factum, 21/1997 Na shledanou v postklausovských

časech, 22/1997 Přihořívá , 23/ 1997 Čas odstoupit, 24/1997 Prodlužovaná marnost, 29/1997 Za rok

znovu?, 30/1 997 Voda rozhodla za nás: Dřina, dluhy, strach, 31/1997 Národ sobě , 32/1 997Míříme

na spojence. Nesmyslné oživování bunkrů za sto milion ů . Vycházka po muzeích-pevnostech

"Betonové hranice", 36/1997 Z loč i n , spol. s.r.o. Na ulicích se stří lí , ale bossové mají čisté ruce,

40/1997 Morava: 70 dní poté, 4I/1997 50: nižší rychlost má zachránit život 90 lidí ročně , 42/1997

VladimírMečiár, 1992 Klausa nel 'u bím, 44/1997 Konec ODS s Klausem nad propastí, 46/1 997 Jan

Ruml : Takhle dál nechci, 47/1997 Komedie?

Zahraničí: 15/1997 Utiskují nás měšťáci! Rozhovor s francouzským nacionalistou Le Penem.

Nacionalismus jako evropský fenomén, 27/1997 Rudý Hongkong

Zdraví: 26/1997 Šok z odpočinku: 70% nemocí je dů sledkem stresu, přepracovanosti a špatné

relaxace,

Byznys: 25/1997 Probuzení korunou, 34/1997 Platím! Poslední překvapení Viktora Koženého,
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38/1997 Ze služeb státu do služeb byznysu: Lidé k nezaplacení. Cesty Ivana Kočárníka , Karla

Dyby, Vladimíra Dlouhého , Jana Klaka, Vladimíra Rudlov čáka , MiroslavaTéry a dalších

zasvěcených . 48/1997 TOP 50 Českých kapitali st ů. Ti, kdo vlastní podíly z mnohamil iradových

majetk ů , Selfmademani, kteří nepodléhají džungli. Ti, kdo se bojí při znat k majetku a vlivu. Ti, kdo

rozhodují , 49/1997 ,

Celebrity: 3/1997 No I Dagmar Havlová, 7/1997 Bohumil Hrabal za hrází věčnos t i , 12/1997 Kdoje

Kundera? Odpovědi na deseti stranách, 17/1997 Evropan sv. Vojtěch , 18/1 997 Inkvizitor nebo

milosrdný bratr. Jan Pavel ll. Po přistání v Praze v pátek 25. dubna v 18.20 hodin, 20/1 997 J i ř í

Bělohlávek boří český mýtus. 12. května zač íná Pražské jaro, 28/1997 Bohumil Hrabal. Dosud

nepublikované vzpomínky (První část publikovaná na dvanácti stranách), Diana (196 1- 1997):

život a doba na 16 stranách , Rozhovor s Václavem Havlem: o ideálech, o manželce, o Václavu

Klausovi,

Kultura: 45/1997 30: Švestka k výročí,

Věda a technika: 6/1997 Člověk stáří nula: každý šestý z nás se zázraku dítěte kv ůli neplodnosti

nedočká. Je mimotěln í oplodnění východiskem?I l/1997 Klonování: Začátek konce?, 35/1997

Apple: Další kořist Billa Gatese. Muž, který denně vydělává 30 milion ů , chce stále více. 39/1997

Dinosauři: Podlehneme Tentokrát? Po Jurské parku přichází do našich kin další Speilbergova

mystifikace Ztracený svět ,

Kultura: 13/1997 Oscar opravdu nejlepším?

Sport: 10/1997 Luděk Bukač o reprezentaci: Končím! , 33/1 997 Č esk á atletika v Athénách: Úspěc h

není zázrak, 43/1997 Podnikejte ve fotbale: klubové akcie nej výhodněj ší ?
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Př íl o h a ll : Výzkum Fo cus

Ročník 1997

Domácí: 27/1997 Die deutsche Krankenheit, Gef'arf licher Auslander? 36/ 1997 Deutsche New York

Berlin? 38/1997 Kinclerfrandlich? Alle 84 Grossstadte im Test,

Aktuality: 52/1997 1997,

Vzdělávání: 16/1997 Deutschlancls grosser UNl-Test,

Věda a technika: Erfolgsmodell Mensch 1/1997, 19/1 997 Tatort Internet, 26/1997 Die 333 bestcn

Internet-Adressen, 30/1997 Streitfall Astrologie, 4411 997 Computer Chaos 2000,

Byznys: Karriere chancen 2/1997, 411 997 25 Tips fur ihre Geld, 5/ 1997 Die S teuerrc ťonn im Test,

611 997 Wieviel Geld Ihnen bleibt?, 9/1997 Oas l xl Der B črse , 11 /1997 Arbeit ware gcnug cla,

12/1997 Sensucht nach werten, 13/1997 Euro-Roulette, 15/1 997 Die Tips der Sieger, 18/1 997

Erfo lgreícher ohne Ang st, 21/1997 Nie mehr Miete, 22/1997 Der neue Spass am LUXUS, 25/ 1997

Die 30 gefiihrlichsten Geld-Fallen, 28/1997 Scheiclung brutal! , 29/1997 B č rsen Fieber!, 32/ 1997

Karrierefa lle Psycho-test, 33/1997 100 Milliarden spáren, 40/1997 Der Grosse Preis, 41 / 1997 Die

neuen Aktien-Spieler, 42/ 1997 Wie verzeihen nie, 45/1997 Der Crash unci jetzt? 47/1997 Vercl ienen

Sie genug? 48/1997 Steuern ges part. i.Geld verloren!, 49/1997 25 Geschafts ideen,

Sex/vztahy: Hautsache Liebe 3/1 997, 7/1997 Liebes-Falle B ůro , 2011 997 Macho verzweife1t

gesucht, 43/1997 Warum Sex Spass macht, 46/1 997 Die Familie lebt! 5011997 Lusst aufGenuss,

Zdraví: 8/1997 Kleine Schnitte-Grosse Wirkung, 10/1 997 Der neue Schlankamachcr, 17/1 997

Vorsicht Allergie! 23/ 1997 Besser Denken! 24/1997 Die hohe Kunst des Erholens, 34/1997 Macht

liber c1ic Nacht , 3911 997 Die grosse Ártzte-liste,

Celebrity: 14/1997 Der Verfalsche Jesus, 37 Die Legencle lebt, 5211 997 Maria: Soli Gottin wcrdcn,

Ročník 1993

Sex: Die Sex-Luge: Partnersuche, Seitensprung unci Orgasmus - Von Evolutionsforchern

entschlusse lt (3 1/1993),
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Zdraví: Die 500 besten Artze Deutschlands (0611 993), Droge fitness: der neue Korperkult

(22/1993), Psycho-Drama Ehe: der tagliche Alptraum (27/1 993), Krise mit 30: Partnerprobleme,

Karriereknick , Zukunťtsangst (3511993), Kollege Alkohol: das Buro-Drama, der Karriere-Knick, die

Rettung (4111993), Schlafen nach PIan: forscher drehen an der inneren Uhr (42!l993), Kopf schrzen:

Die Holle im Kopf. Neue Erkenntnisse. Neue Therapien (45/ 1993), Naturlich heilen: Die 250 besten

Arzte unci Therapeuten (48/1993), Schicksal Single: Der Preis der Ich-sucht (4911993),

Děti: Holt die Kinder aus cler Sonne! Hautarzte schlagen alarm (28/ 1993), Sex mit Kindern:

Psychogramm der Tater (36/1993), Vater - clie neue Sunclenbocke. Agressive Kincler, Kaputte

Familien, Jugendwalt (40/1993)

Domácí zpravodajství: Genschers Comeback: Der Favorit Iur Weizsacker Nachfolge (0311993),

Engholm in der Ecke: Die SPD ancl der Barschel-Affare (10/1 993), Die verkaufte Frau (12/1993),

Die Prugelknaben cler Nation (1511993), Einbruch: clie Deutschlancl jetzt schon alle zweienhalb

minuten (1611993) , Angri ff cler Spione: Bonn cleckt fremcle Agenten, gefahrdet Unternehmen unci

Milionen Arbeitsplatze (18/1993), Nur noch clie Besten kommen clurch: Wie Bonn clie

Zuwanclerung bremsen will (191199 3), Was ist clran diesem Scharping?: Wie er SPD-Cllej unci

Kanzler werclen will (20/1993), Der Mitlaufer, cler Deutschlancl anzucle te: Schancle, Schmerz unci

Strassenkrieg (2311993), Terror in Deutschlancl: Die Polizei kann clen Krieg der Kurden nicht

kontroliert (26119993), Volkssport klaufen: Die Deutschen langen hin wie nic (30/1993), Die 500

bestenAnwalte (4411993), Wie Deutschlancl zu retten ist: 30 erfo lgreiche Manager unci

Unternehmer packen mit an (46/1993)

Zahraniční zpravoclajství: Der Krieg eskaliert: Der Western will dem Morclen nicht langer tatenlos

zusehen (05/1993) , Oas Banenen-Komplott: Die Welt vor einem Handelskricg (0811993), Der

sympathische Deutsche: Umfrage-Uberrschung aus 17 Landern (09/1993), Jelzin aul'clem

Pulverfass: altkomunisten Fordern clie macht Zuruck (13/1993), De Folterkrieg (14/1993),

Věda a technika: Die Ruckkehr cler Dinosaurier: ein Kult crobert clie Wclt (24/1993), Stars aus dem
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Computer: Der Zukunft des Kinos (34/1993), Irrsinn recycling: verbraucher betrogen, umwelt

zerstort (43/1993), Krieg der Spiele: videogames - besser als fernsehen, schon Millionen dcutsche

suchtung, auch sie sind bald dran! (47/ 1993), Ratsel Jesus: Die nuesten Erkenntnisse uber Jesus von

Nazareth (5 l/1993), Faszination Astrologie: Karrierc durch Sternengluek? Die Grauzone zwischcn,

Wissenschaft unci Aberglauben (52/ 1993),

Celebrity (sportovci, hvězdy šoubyznysu):

Byznys: Waffen oder Arbeitslose: U-Boot-Affare sturtz SPD in die Krise (04/1993), Gcldfalle

Autobahn: Irnmer neue Kostcn, Staus unci Burokratie (07/1993), Wieviel der Staat uns wirklich

nimmt: Reichcbcispiele fur Normal- und Besscrverdienen (11/1993), Geld aufd er Flucht: Deutsche

Stcucrsunclcr werden jctzt in ganz Europa gejagt (17/1993), Wo dic jobs noch sicher sind: Karriere

93, Kompass fur dic 16 Bundeslander unci GBallungszentren (21/19993), Chaos im Finanzamt:

Frust, Bummelstreik, Flucht der Beamten. Wer davon profitiert. Wer daruntcr leidet (25/1993), Die

Zukunft der Deutschen: Umwelt, Gesellschaft, Machr - Gorsse Untersuchung uber Ho fnung unci

Angstc (32/1993), Pleite geboren: Jccles Baby muss einen Pensionar allcin finanzieren, Oas

Rentensystem vor clem Encle (33/1993), Gespent Intlation: wer gewinnt, wer vcrliert (38/1993), Wo

clie Spenclcn 1anden: wer wirklich hilft, wer nur verwaltet, wer betrugt (50/1993),

Aktuality ( přírodní pohromy, havárie, katastrofy):

Auta: So sicher ist ihr Auto: Focus-Studie: 100 000 Unfalle/ 125 Fahrzeugtypen, Hass i111 Auto:

Erste Untersuchung uber schlcicher unci raser (37/1993),

Vzd ěl án í: Die besten deutschen Universitatcn: die erste objektive test (39/1993),

1.2. Ročník 1994

Sex: Anti-Sex-Gesetz: Bonn bremst clie Manner: Risko Buro-Flirt (19/1994), Romantik gegen

Vernunft: Forschungsobjekt Liebe (24/1994), Gluck mit Ehevertrag: Wer ihn braucht, wie er wirkt,

was drinsten muss, (29/ 1994), Liebe geht clurch clie Nase: Sexy oder unsympathisch:

Wissenschaftler luften das Geheimnis des Geruchs (30/1994), Oas Geheimnis der Partnerwahl:
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warum wir uns in wen verlieben (36/ 1994), Sehnsucht nach Gefuhl: Die Neo-Sentimcntalen:

wertelwandcl in Liebe, Romantik unci Lebenskultur (52/1994),

Zcl raví: Vorsicht, Rentgen! Zu viele Aufnahmcn. Gefarliche Gerate. Zu hohe Strahlung (O I/1994),

Vitaminegcgen Krebs : weleche Dosis garantiert clen optirnalen Schutz? (05/ 1994), Streit um

kunstliche Bcfrechtung: Wunschkind verboten! Scharfere Gesetze brernsen mecl izinischen

Fortschritt (08/1994) , Neue Forschungsergebnicce: Allegie-Report. Vicle werclen Ialsch behandclt

(12/1994), Gluck auf Rezept: Forscher entschlusseln cl ie Gefuhlc. Wie neu geboren dank

Psychopillcn (16/1994) , Schone Zahne: Oas neuen Statussymbol. Wuncler aus dem Labor. Kosten

LInd Risiken (22/1994), Reisen ohne krank zu werclen: Gefahrcn, Seuchen, Impfschutz (23/ 1994),

Stress niederlage Trennung: Gefuhle clie krank machen (27/1994), Der Krankenhaus Report:

Deutschlands Top-Kliniken im Vergleich (38/ 1994), Neue Forschungs-ergebnisse: Wie Leien clas

Gehirn verandern: Schmerzen dic mann nicht vcrgessen kann (43/1994), Stress: Der Krankmacher

Nr. I: Die wahren Ursachen. Die biologischen Folgen (46/1994), Ncue Forschungergebnisse: Die

Macht der Traurne. Wie sic entstehen. Warum wir sic brauchen. Wie sic uns helfen. (49/1994)

Děti: Verdammte Kinder: Familicn im Abseits: Finanziell, sozial und bei der Karriere (33/ 1994),

Tatort Familie: Focus-Studie: so brutal gehť s unter dcutschen Dacher zu (47/ 1994),

Domácí zpravodajs tví: Die Macht im Rollstuhl: Wolfgang Schauble - Rivale des Kanzlers

(03/1 994), Auslancler Kriminalitat: Zahlcn, Fakten, Vorutcilc. Analyse zum deutschen Tabu-Therna

(06/1994), Bonner Akten beweisen: Willy Brandt sturtze uber Sex-Affaren (07/ 1994), Umwelt

Report: 105 Stacl te im Test: erster gesamcleutscher Vergleieh: Wasser, Luft, Larm, Natur (10/1 994),

Lugen, Betrug, Psychoterror: Die Sekten-Falle - unci wie man ihr entkorn mt (17/1994), Kohl: Das

Phanomen. Sein Rezept, seine Plane. SPD: Der Genossenstreit um clen Kandidaten Scharping. ros:

Die Alten Komunisten mit Macht nach Bonn (25/1994), Macht mit List unci Lust: der Burgcr-King:

Oas Gehcimnis des Helmut Kohl (34/1994), Dein Feind, der Nachbar: Arger. Prozesse.

Nervenkriege (39/1994), Nach dem Ehedrama das Finanz-Desaster: K.O. durch Scheidung:
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Politiker fordern Reforrn en (40/1994), Die Gentlemen bitten zur Kasse: wahltest: Steuern, Abgaben,

Umverteilung (41/1994), Der Gebuhren-Betrug: Zehntausende haben zuviel bezahlt, ohne es zu

merken (50/1994),

Zahran iční zpravodajství:

Věda a technika : Leben nach den Tod: Mythos, Kult, und neuc Ho fľnung (1411 994), Die neucn

Krebs-Pioniere: Aufb ruch in der deustchen Gen-Medizin (20/1994), Die Kraft der Gcdanken:

Forscher zapfen das Gchirn an-Der blosse Wille stcuert Maschinen (28/ 1994), Woher wir wirklich

kommen: neue Spuren vom Beginn der Menschheit (32/ 1994),

Celebrity (sportovci, hvězdy šoubyznysu):

Byznys: Die Tricks der Meinungsforscher: Umfragen als Waffe im Super-Wahljahr '94 (02/ 1994),

Wer baut, kriegt Arger: wie Sie den Nervenkrieg ums eigene Haus gewinnen (09/ 1994), Die gorssc

Versuchung: Versicherungbetrug (1 1/ 1994), Jagd auf Bcsserverdiencn: ab 5000 brutoo ist jeder irn

Visier (15/1994), Krieg der Erben: Fehler vermeiden-Geld behaJten (21/ 1994), Die Neid

Gcsellscha ťt:: erfolg wird vcrfolgt (42/1994), Wie jeder sparen kann (bei gleichen Komfort): die

tricks, Die Fordcnn ittel, Die Technik (44/1994),

Aktuality (př írodn í pohromy, hav árie, katastrofy):

Auto: Opfer Autofahrcr: 52 Stadtc im Test: Wer am ľrcchsten abkassiert (35/1994),

Vzdělávání : Nie wieder Schule! Die neue Lerngesellschaft : software statt Lehrer. Computer start

Buchcr. Erfolg statt frust (0411 994), Lohnt sich das Studium noch? Die neusten Prognosen. Die

aussichtsreichensten Studicngange. Die besten Alternativen (13/1994), Am Leben vorbei gclcrnt:

Die Fehler der Schule. Abiturienten in der Krise. Was Lehrer andern wollen (3711 994), Uni und Job:

Karriere-Tricks fur Studenten: Was Unternehmen heute erwarten. Wer die besten Cahnccn hat. Was

wirklich hilf (45/1994 ),

Sport: Chaos in der liga: Fernsehen, Juristen, Schiedsrichter: Der Streit eskaliert (1811 994)

Média: Krieg. Horror. Mord. Sex: Kanal Brutal: Werr stopt die Gewahlt im Fernsehen (26/1994),
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Der Blender: Die Tricks des Medien-Stars Gregor Gysi (48/ 1994),

Cestování: Abgezockt! Arger im Urlaub: Chaos bei den Flugen. Ncpp, Diebstahl, Betrug. 400 000

Beschwerden bei Reiseveranstaltern (3 1/1 994), Die Spiegel-Krose: Ugsteins einsamcr Kampf:

Geld, lntrigen, Macht-Dallas an der Watcrkant (5 1/ 1994)

Ročník 1995

Sex/Vztahy: Weltmarkt Sex: Neue Dimension im Gesachft mit der Liebe. Die Handler, die
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Maclchen, clie Kunclen (02/1995), Eifersucht: Karnpfunci Liebc unci Erfolg - ein Urgcfuhl kchrt

zuruck (10/1995) , Erste wissenschaftliche Studie: Ncues Gluck oclcr Dauerkrisc? Lcbcn nach der

Scheiclung (39/1995), Sex-Forschung: Lustkillcr Stress : Der ncue Frust im Schlafzimmer-Umfrage,

Ursachen, Therapien (4211995), Abenteuer Heiratsmarkt: Gesselschaftsspiel Partnersuche 

Erlebnisrabsch and bose Fallen (50/1995),

Zdraví: Oas Ende der Brille? Millionen hoffen auf Laserstrahlen: Grosse Untersuchung uber neuc

Wege der Augenkorrektur (03/1995), IQ: Mehr Erfolg durch Gehirntraining (04/1995), Der

Kunstfehler Report: Todlicher Pťusch in cleutschen Krankenhauscrn. Was bei harmlosen Eingriľfen

alles schiefgeht. Die schlimsten Falle, clie schwrazen Schaťe (07/1 995), Raucher gcgcn

Nichtraucher: Verbote, Mobbing, Stankereien- der Streiteskaliert (08/1 995), Zivilisationskrankheit:

Angst: Millionen Deutsche leiden an Phobien - aft: ohne es zu wissen. Ncue Studie mit

uberraschenden Ergebnissen (11/1995), Sensationelle Studien aus dem USA: warum Fraucn anders

clenken als Manner (14/1995), Oas Ende der Glatze: Forscher entwicken Gen-Shampoo fur ncues

Haar (28/1995), Volkskrankheit Nr. 1: Rucken-Schmerzen. Therapien, clic wirklich helfen.

Sportaten, clie nicht schaclen. Operationen, clie sinnvoll sincl (36/1995), Gesundheit. Fitness.

Korpergefuh l: 50 Sportaten irn Test: Wissenschaftler legen clie erste grossc Vergleichsstudie vor

(38/1995), Risko Pille : Wie gefahrlich ist Verhutung? Was Sic uber clie umstrittenen Praparatc

wissen mussen (4411995), Schonhcits-Chirurgie: Mann nach Mass: Der neue Korperkult fu r

Karriere unci Sex-Appeal (46/1995), Super-Virus eingeschleppt, Ansteckungsrisiko - 500 ľach erholt

- Forscher warnen Heterosexuelle Neuer AIDS-Alarm in Deutschland (48/1995),

Děti : Kinder ohne Vater: Ncusten Stuclien beweisen wie wichtig clie Manner wirklich sincl

(05/1995), Drogen-Nest Schule: Erschreckencle Stduie: Bis zu 50 Prozent cler Pennaler haben

Rauschgi Iterfahrung (37/1995),

Domácí zpravodajství : Lieb unci teuer: Tierparaclies Deutschlancl: Millierden fur Bio-Snacks,

Goldzahne unci Luxus-Spielzeug (09/1995), Die grunen Verfuhrer: Fischers Verein imTrend. Wer
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dieOko-Partei wahlt. Was sie noch bewegen kann. Wen sie enttauschen wird (15/1 995), Oas Ende

der Manieren: Die Flegel kommen: Warum viele Gespur fur Sti l unci Umgangsformen verlieren

(17/1995), Jugend 95 ': Go Future: Aul' nul! Bock follgt die Power-Generation. Junge Deutsche uber

Liebe, Sex, Politike und Karriere (20/1995), Alarm die Burgerlichen: Rot-Grun verandcrt die

Republik (21/1995), Grosse r Focus-Test: Wo sich's mne besten lebt. Deutschlands schonste Stadte.

Kultur, sport, ambiente (22/1995), Bosnien-Einsatz. Was cl ie Deutschen riskieren: Tod von

Solaclaten. Vcrgeltungs-Terror. Kriegs-Eskalation (30/1995), Umwelt, Wohlstancl . Sicherheit.

Kultur: Der erste grosse Deutschland-Test: Lebensqualitat funf Jahre nach der Einheit: Allc Stadte

und Kreise auf 18 Seiten im Vergleich (40/1995), SPD-Drama: Links-ruck nach clem Brudennord:

Was Oskar Lafontaine je tzt vorhat (47/1995), 84 Stadt im Test: Der Wuchcr-Atlas, Steuern unci

Gebuhren: Wo dic Rathasuer am frechsten abkassieren (49/1995),900 Forscher clecken ihre Karten

aul': Blick ins 21. Jahrundert: 5 Mio neue Jobs in Deutschland. Impfstoff gegen Krebs. Strom aus

der Wuste (51/1995),

Zahran iční zpravodajství: Zittem vor Al1ahs Kriegern: Islamisten aul'dem Weg nach Europa: Die

wahren Ziele, Die Strategien, Die Stutzpunkte in Deutschland (06/ 1995), Die Welt im Schock:

Giftgas: heimtuckisch undleicht zuganglich. Die neue Dimension cles Verbrechens. Terrosten,

Gangster, Sekten: Werden wir Geiseln von lrren? (13/1995),

Věda a technika: Oas neue Bilcl des Universum:Aktuelle Messungen erschuttern unserer Wissen

vom Entstehen der Welt (O 1/1995), Neue Waffen gegen Krebs: ertse Erfolge bei Patienten: lmmen

Therapie. lmp fung Gen-Medikamente (19/1995), Vorteil Schonheit: Sympathie, Karricre, GehaIt:

Wissenschaftler erforschen ein Tabu (26/1995), ICH! ICH!lCl-I! Grosse U,ľra ge enthullt: Ein Volk

aul' dem Ego-Trip. Warum wir uns immer mehr ins Private tluchten (27/1995), Die Suche nach der

Seele: Gehirnforsc her aul'den Spuren des Bewussstseins (16/1995), Oas Geheimnis des Gluck:

Wissenschaftler entratse ln ein grosses Gefuhl (31/1995), Phanome UFO: Fremde Raumschifle,

Ent ťuhrungen : Der Glaube an Ausserirdische erreichte eine neue Dimension (45/1995), Oas
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Gcheímnis der heiligen Schrift: Neue Ausgrabungen, ubcrraschemte Funde: Was geshab wirklich in

Jerusalem? (52/1995)

Celebrity (sportovci, hvězdy šoubyznysu): Oas Interview mit Mich Jagger: Mythos Rolling Stones.

Das Rock-Ereignis in Deutschland (24/ 1995), Psycho-Opfer Stem Graf: Die Tyrannei des Vatres,

die Plane der Tochter (32/1995), Steffi Graf-Oas Interview. Sie weiss nicht, wo ihr Geld ist

(3 4/1995),

Byznys: Ein Traum wird wahr: Billinger Bauen. Grundstucke: der Staat gibt neue Flachcn frci.

Hauser: Die preiswcrten Alternaliven. Finanzierung: Die bcsten Bausparkassen (18/ 1995), Wer

schmiert, wer nimmt (und wer die Zeche zahlt). Neue Enthullungen von Opel and Co. Beamte als

Grossabsahner (29/ 1995), Singles contra Familien: Wer lebt aul'wessen Kosten? Der neuc

Gesellschaftkrieg (33/1995), Ex-Baulowe: Schneider-das Interview. Der 1-lal1i ng von Miarni uber

Flucht, Geld und deustche Banken (35/1995), UCU 1999: Die Wahrungsreform: Angst um die

Mark. Wer gewinnt. Wer verliert (14/1995), Oas susse Leben der Sozíal-Schmarolzer: Die

Millionen Tater. Die miesen Tricks. Der 150-Mrd.-Schaden (43/1995),

Aktuality (příroclní pohromy, havárie, katastrofy):

Auto :

Vzdělávání : Eltern im Schulstress: Von der Grunclschule bis zum Abitur: Der Kampf fur die Kinder

wird harter unci tcuer (12/1995), Warum wir noch an Wunder glauben: Aberglaube, esoterik, neue

Frommigkeit (23/1995),

Cestování: 60 Lieblings ziele der Deutschen im Test: Wo sich der Urlaub wirklich lohnt: Wasser.

Strandte. Umwelt. Nachtleb en (25/1995),

Média:
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Ročník 1996

Sex/Vztahy: Beneiclet, Beclauert, Belachelt: Lust unci Frust der Singles: Neue Stdudien uber

Lifestyle, Sex unci Psyche (08/1996), Leben Schwule besser? Minclerhcit unci hcimliche Elite:

L iťesty 1e, Karriere unci Lebensgluck der Homosexuclle, (12/1 996), Prof i111 Job, pri vat Amatcur:

Warum so vicle erfolreiche Manner als Partner unci Vater vcrsagen (16/ 1996), Ewig lockt clas andere

Weib: Wissenschaľtler entschlusseln Phanomen Seitensprung (32/1996), Das Streit-Thema der 90er:

manner, Frauen unci Oelcl : Wie Psychologen clen Krieg um cl ie Kasse deuten. Warum der Geizhals

clie Verschwenclerin liebt. Exklusiv-Ulllfrage? Wie Paare ihre Finanzen regeln (36/1996), Sexualitat

'96: Starke Maclchen verwirrte Jungs! Die grosse Wende: Ocr Sex cler Teenager in cler 90cr Jahrcn _

unci wie sie licben (43/1996), Die gute Ehe: Neue Lust aur .Iebenslanglich''. Vorbcugen hilft: Wie

Ehe-Trainig clie Scheiclungsrate senkt. Harmonie unci Hormone: Warum glucklich Verheiratete

langer leben. Wisseschaftlicher Test: Wie gut ist Ihre Ehe? (46/1996),

Zdraví: Grippe! Wie gefahrlich das Virus witklich ist. Wie Sie sich arn besten schutzen. Die

neuesten Wirkstoffe aus clen Forschungslabors (02/1996), Rettung vor dem Herzinfarkt: Mit

Mikrochirurgie, Oentherapie unci neuen Wirkstoffen bekampfen Mecliziner clie fatela Attacke

(04/1996), Macht Esoterik glucklich? Wie sich neue Rezepte fur Erfolg, Sex unci positives Denken

durchsetzen. Das Lexikon der Esoterik. Oeschafte, Propheten, Scharlatane (14/1996), Erfolg durch

Fitness: Arzte entwickeln. Sport- unci Psycho-Programme. Schneller denken. Wcniger Strcss. Mehr

Power im Job (17/199 6), Macht uns clie Umwelt wirklich krank? Allergien, Vergiftungen,

Mudigkeit: Mediziner, untersuchen clie neuen Oko-Leiclen (21/1996), Ectasy: wie gefahrliche ist cl ie

"Gluckspille?" Arzte untersuchen erstmals Hirnschaclen bei Konsumenten. Mysteriose

Erkrankungen unci Todesfalle (24/ 1996), Fit im Kopl': durch gedachtnis-Trainig. Wissenschaftlcr

erfoschen clie Potenz des Oehirns. Schnellcr denken, mehr behalten. Die 20 erfo lgreichsten Tricks

mit gorssem Test (31/1996), Erkaltung Grippe Schmerzcn: Schnell gesuncl ohne Artz? 1mmcr mchr
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Deutsche therapien sich selbst. Wo Hausmittel unci Arzneien wirklich helfen. Wann Mediziner

unentbehrlich sind (45/1996) , Stress besiegen! Jeder zweite Deutsche fuhlt sich uberlastet. Die

besten Strategien gegen frust und Arger. PLUS: Stress-test und Anti-Stress-Training (Sll (996),

Děti : Intclligenz und Begabung: Oas Genie in Ihren Kind: Hirnforscher zeigen Eltcrn, wie sie

Talente entclecken und fordern konnen (10/ 1996)

Domácí zpravodajství: Was mm, Herr Schneicler? Der Ex-Baulowe uber Falschaussagen, ncuc

Beweise unci Geheimdienste. Claudia Schneider uber brutale Knast-Schwestern (09/ 1996),

Gesselschaťts-Trend: Glaube ohne Kirche: Die neue Religiositat von Christen unci

Konfessionslosen. Umfrage: Was die Amtschirkichen drigend andcrn mussen (15/ 1996), Jan PhiIipp

Reemtsma: Die Entfuhrung. Das Drama um clen Hamburger Milliarclar (18/ 1996), Berlin: Haupstaclt

cles Verbrechens. Mafia: Die neue Macht cler Russen-Clans. Prostitution: Der Krieg aur dem

Strassenstrich. Ganoven: Alle 54 Sekunclen eine Straltat (19/ 1996), Dr. Med. Korrupt: Der Arzte

Skanclal: Autos, reisen, Bargelcl: Wie sich Mediziner jahrelang schmieren liessen (26/1 996), Typisch

cleutsch! Wie uns das Auslancl sieht. Grosse Urn lragc: Wem wir aul'die Nerven gehen. Wer uns

mag. Wer uns bewundert (30/1996), Was tun mit den Sex-Tatern? Die Skanclale-Chronik im Fal! der

kleinen Natalie. Die tocllichen Fehler von Gutachtern unci Justiz. Die gefahrlichen Auswusche c1er

Resozialisierung (40/ 1996), Ratsel guter geschmack: Wie Ausserlichkeiten die Psyche entlarven.

Wie Forscher die Lebensstile clefinieren. Zu weleehr Sozio-Gruppe Sie gehoren (50/ 1996),

Zahran i čn í zpravodaj ství:

Věcia a technika: Ewig Jung: Forscher entdecken das Geheirnnis des Alterns. Der wichtigste Gen

Schlussel ist ge fu nde n. Wie Hormone, Vitamine und Diat fit halten (05/1996), Wer war Jesus?

Wunclerheiler, Revoluti onar, Kunstfigur: religionsforscher im Streit (22/1996), High-Tech-Spiele in

Atlanta: Die Tricks c1er Sieger: Wie Forscher und Ingenieure unsere Sportler aul'Erfo lg

programmieren (29/ 1996), Leben aul' dem Mars: Ist da drausen doch wer? Hintergrudne und Folgen

der Wissenschafts-Sensation (33/1996), Oas ABC des Internet: wie Einsteiger das Netz richtig

137



nutzen. Die neuesten Tricks cler Profi-Sucher. Die besten Acl resen im World Wide Web (35/ 1996),

Ein Oeutscher inszen iert clie Film-Sensation '96: lm Bann der Uf OS. Die spannedcn historischen

Hintergrunclc unci was Hollywood clazu er fand. Forschcr suchcn jetzt nach neuen Beweiscn

(38/ 1996) , Jeder kann kreativer werdenl Forscher aur den Spuren der Genialitat: Wie Sie Ihrc

geistigen Fahigke itcn besser nutzcn. Wic Ei n ťa llsrc ich tum lhrc Karrierc bcllugelt (39/1996),

Verhaltens-forschung : Oas Geheimnis der guten Laune. Wisseschaftler entschlusscln clas

Erťolgspri nzi p der Optimisten. Die bcsten Tips gegcn MulTcligkeit (4 1/ 1996), Gott und cl ic

Wissenschaft: Die neuen Erkenntnisse der Forscher uber Glauben, Rcligion unci clie Frage: Was ist

clie Seele? (52 /1996),

Celebrity (sportovci , hvězdy šoubyznysu): Boris Becker privat...uber Ehe, Familie, Schwachen,

Zukunft (20/ 1996), Der letzte Kampf cles Karol Woj tyla: So krank ist cler Papst wirklich. Warum cr

zum Rucktritt bereit ist. Er wollte Luther rehablitieren - deustche Bischofe stimmten ihn um

(25/1996),

Byznys: 50 legaJe Steuer-Tricks....die jetzt noch funktionieren: Neuer Abgabenschock. Gestrichene

Vorteile (03/1 996), Arbeitsplatze fur Deutschland: Was wir jetzt andern mussen! Oas ziel: 1 Mio.

Neue Unternehmen. Der Weg: Weniger Vorschriften, wcniger Steuern, weg mi den Tabus (06/ 1996),

Berufsreport 69 ', 100 Jobs im test: 4,3 Mio. Arbeitlose: sichere und unsichcre Arbeitsplatze. Welche

Ausbildung Erfolg verspricht (1111 996), Der neue Krieg ums Geld: Jung gegen Alt. Der Milliarden

Luge bei der Rente. Wie cler Staat clie Jungen betrugt. Was clic Wirtschaftswunder-Generation jetz

erwartet (23/1996), 50 Jobs mit Zukunf clie neucn Karrieren: Wo eistcigen. Wie aufsteigen. Mehr

vercl ienen (27/1 996), cler Kunde verclurstet, cler Umsatz trocknet aus: Service-Wuste deustchland:

Frust uber Handel unci Hanclwerker. Die Toclsunclen cler Verkaufcr uns Manager. Clcverc Handler

beweisen: mehr Profit clurch Freuncl lichkeit (34/1996) , Die 50 besten Tricks: UberalJ Rabattl Wo

Clevere kaufen , wie sie hancleln, was sie zahlen (37/ 1996), Was ist dran an dcr Telekom-Aktie? Oas

Milliarclen-Spiel : Tricks unci Falen beim Kauf. Gewinn-Chancen, Verlust-Risiken, Telekom-Chef
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Ran Sommer steht Recle unci Antwort (42/1996), Geld verdienen an der Borsc: Die 50 bcstcn Tips.

Warum clie Kurse weitcr steigen. Wie Sie richtig einkaufen. Wic Sic mit Akticn Ihr Kapital

verdoppeln (47/ 1996), Steuerrcform, Mietruckgang, Ubcrangcbot: Immobilicn-Krisc? 75 Stadte im

Test: Warum clie Preise weiter fallen. Wann der Einstieg lohnt. Was Stcucrvorttcile bringen

(49/1996),

Aktuality (přírodní pohromy, havárie, katastrofy):

Auto:

Cestování: Winterurlaub 96': 20 Ski-Paradiesc im test: die besten Skupasse íur Ihr Gelcl : Line ohne

Wartzeiten. Optimale Pisten (O 1/1996), Oas Drama in der Karibik: Wie sicher ist Ihre Reise? Die

tragischen Hintergrunde der Flug-Katastrophe. Die gcfa rliche Airlines, die dubiosen Veranstalter.

Die skanclalosen Versaumenisse deutscher Behorden (07/ 1996), Nict Iluchen, schlau buchen! Super

Urlaub '96: Die Trends, die tricks, Die Fallcn. Resien, cl ie sich wirklich lohnen. Wie Sie cchtc

Knuller ťinclen (28/1996 ), Winter-Trend '96: Reisenzicl Sonne! Schon 2,5 Millionen Deutsche

fluchten vor cler Kalte (48/1996) ,

Vzclěláván í: Enttauschte Stuclenten, uberforderte Professoren: Bildungsfalle Universitat? Sind dic

Doktorhute nicts mehr wert? Experten verlangen Studiengebuhren und harten Wettbcwerb an clen

Hochschulcn ( 13/1996), Reden, ubcrzcugen, gewinnen! Focus-Seric uber clie Macht cler Sprache.

Mit rhetorischen Tricks zum Erfolg. Die besten Kurse, cli e besten Ubungen (44/1996),
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