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Anotace  

Bakalářská práce „Osobnost Ted Turner“ pojednává o životě 

amerického mediálního magnáta Teda Turnera a jeho působení 

v mediální oblasti. Stručně popisuje jeho život před vstupem 

do oblasti masmédií a jeho začátky v této oblasti. Detailněji 

je rozpracována část týkající se budování Turnerova mediálního 

impéria - spuštění prvního kabelového vysílání, vybudování 

zpravodajské televizní stanice CNN, vývoj Superstation 

a neúspěšná fúze Time Warner a AOL. Popsáno je také další 

Turnerovo podnikání. Nelze opomenout i skutečnost, že Turner 

je jedním z největších filantropů dnešní doby a největším 

soukromým vlastníkem půdy v USA. 

 

Annotation  

Thesis „Personality of Ted Turner“ deals with the life of 

American media mogul Ted Turner and his work in media. Briefly 

describes his life before entering the mass media and its 

beginnings in this area. Is elaborated in detail on the part 

of Turner’s media empire–building – the first cable run, 

building a television news station CNN, Superstation 

development and unsuccessful merger of Time Warner and AOL. 

Described is also another Turner enteprise. You can not 

overlook the fact that Turner is one of the greatest 

philantropists of our time and the largest private landowner 

in the U.S. 
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Úvod 

Bakalářská práce je rozdělena do tří oddílů. První z nich je 

chronologicky řazen a zabývám se v něm Turnerovým původem, 

jeho dětstvím a jeho prvními počiny v otcově billboardové 

společnosti. Právě práce v otcově společnosti v teenagerovském 

věku Turnerovi později v jeho podnikání velmi pomohla, protože 

poznal celý obchod od základů. V prvním oddíle jsem se také 

snažil vystihnout takové okamžiky, které měly vliv na 

formování Turnerovy osobnosti. 

Druhý nejrozsáhlejší oddíl je věnován Turnerově podnikatelské 

činnosti – začátcích v otcově billboardové společnosti, poté 

rozhlase a následně i v televizní branži. Televizi patří 

největší část z druhého oddílu. Popisuje nejen Turnerův vstup 

na trh, ale i jeho přínosy pro celosvětový rozvoj kabelového 

vysílání. Obsáhleji je v této kapitole popsán vznik přelomové 

Superstation a sloučení společnosti Turner Broadcasting System 

s gigantem Time Warner ve druhé polovině 90. let. Druhý oddíl 

je zakončen neúspěšnou fúzí Time Warner s AOL. Celou druhou 

kapitolou se v pozadí táhne příběh, kdy se z Turnera, 

bezvýznamného atlantského podnikatele, stal mediální magnát. 

Zároveň kapitola popisuje Turnerův vzestup a pád znamenající 

odchod z velkého byznysu. 

Poslední, třetí kapitola je věnována CNN. Práce popisuje 

základní koncepci stanice, její spuštění, úspěchy a vliv na 

vývoj dalších zpravodajských televizních kanálů. Téma CNN je 

však velmi obsáhlé a vydalo by na samostatnou práci. Vliv CNN 

jako dlouholetého zpravodajského monopolu na vývoj 

zpravodajství je obrovský a zasahuje i do politiky.  

Turnerova aktivita v oblasti médií koresponduje jak s danou 

politickou situací, tak i s liberálním mediálním systémem, 

který je typický pro Spojené státy. 

Při zpracování této práce jsem čerpal ze zahraničních, 

převážně anglických podkladů z knihovny Fakulty sociálních věd 

a mých vlastních knih. Kniha „Říkejte mi Ted“ mi byla 

podkladem pro vytvoření kostry celé práce. S využitím tohoto 

podkladu bylo však třeba opatrnosti, protože se jedná o 
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Turnerův vlastní, spíše melodramatický životopis a samotný 

Turner v něm nedokázal být v některých případech sebekritický.  

V případě televizní části práce jsem využil knihu The 

Broadcast Television Industry, která se stala podkladem pro 

zpracování historie a technologického vývoje kabelové televize 

v USA. V závěrečné fázi druhé kapitoly týkající se fúze Time 

Warner s AOL a poměrnou část kapitoly o CNN se pro mne stala 

významným zdrojem informací kniha Global Communications. Kniha 

Inside the BBC and CNN: managing media organization mi byla 

pomocníkem v části o CNN, pochopení jejího poslání a zlomových 

situacích v její historii.  

Závěrem bych chtěl poděkovat docentce Barbaře Köpplové za její 

cenné rady a pomoc při občasných nesnázích při hledání 

adekvátních podkladů k této práci, zejména za její ochotu a 

čas k průběžným konzultacím.  
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1. Turnerův osobní život 

1.1. Dětství a život do roku 1960 

Turnerův otec měl jižanské kořeny, ale Ted Turner se narodil 

v severoamerickém Ohiu ve městě Cincinnati.1 Jeho otec, Ed 

Turner, byl podnikavým mužem. Z rodného Mississippi odešel 

v polovině 30. let do Cincinnati nejen kvůli slibné pozici 

v obchodním oddělení místního prodejce Chevroletů, ale také 

pravděpodobně proto, že chtěl finančně odlehčit svým rodičům. 

Ti díky Velké hospodářské krizi přišli téměř o všechno 

a nemohli svému synovi dopřát vyššího vzdělání.  

V Cincinnati potkal Florence Rooneyovou, dceru vlastníka domu, 

ve kterém Ed Turner bydlel a v roce 1937 se vzali. Robert 

Edward (Ted) Turner III se narodil 19. listopadu 1938.2  

V následujícím roce 1939 založil jeho otec billboardovou 

společnost Turner Outdoor Advertising. Tento krok byl vzhledem 

k strašáku světové války velmi riskantní.3 Když v roce 1941 po 

útoku na Pearl Harbor Spojené státy vstoupily do války, musel 

Turnerů otec nastoupit do služeb u námořnictva. Téhož roku se 

narodila i Turnerova sestra Mary Jean. Před samotnou misí 

u námořnictva musel Ed Turner prodělat základní výcvik 

v Quonsetu. Na vojenskou základnu vzal pouze manželku s dcerou 

a Turner zůstal v internátní škole v Cincinnati. 

Turner ve svých čtyřech letech musel snášet odloučení od 

rodiny a přísnou školní výchovu. Byl tak psychicky narušen, do 

dnešního dne má značné problémy být sám. Z tohoto důvodu si ho 

rodiče vzali zpět.4 

Otec se po skončení výcviku přesunul do Tichomoří, kde sloužil 

u námořnictva. Válku přežil, ale nechala na něm zhoršující se 

psychické následky, které utápěl v alkoholu. Nejvýrazněji se 

na něm podepsal zážitek, kdy prohledávali zpola potopenou 

bitevní loď a překvapil je schovaný japonský voják. Otce 

nepřestával napadat a ten ho musel v sebeobraně zastřelit.   

                                                            
1 BYMAN, J. (1998). TED TURNER Cable Television Tycoon. Greensboro: Morgan Reynolds, Inc. 12 s. 
2 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 4 s.  
3 Více v kapitole 3.1 
4 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Gro s.  
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Po válce, v roce 1947, se celá rodina Turnerových přestěhovala 

do Savannah, stát Georgia.5 Společnost Turner Outdoor 

Advertising začala vzkvétat a Ed Turner koupil v Savannah 

další dvě billboardové společnosti.  

Středoškolské roky strávil Turner na přísných vojenských 

školách. Nejprve na necelý rok nastoupil na Georgijskou 

Vojenskou Akademii (GMA) nedaleko Atlanty, poté přestoupil do 

vojenského výcviku na křesťanské vojenské škole McCallie ve 

městě Chattanooga. Tuto školu řádně dokončil v roce 1956.6 

Největším úspěchem během střední školy je vítězství v národním 

diskusním mistrovství. O letních prázdninách Turner pracoval 

v otcově společnosti. V tomto období začíná Turner po vzoru 

otce s jachtařením, ve kterém bude v dospělém věku velmi 

úspěšný. 

U Turnerovy sestry Mary Jean zjistili, že má lupus 

erythematosus spojený s encefalitidou a otoky mozku. V roce 

1959 na následky této nemoci v Cinncinati umírá.7  

Neúspěšně se snaží o studium na Brownově univerzitě, kde 

setrval necelý rok. Následně dokončil vojenskou službu 

u pobřežní stráže, připojil se ke svému otci do Savannah a 

začal se věnovat práci v Turner Advertising Company.8 

 

1.2. 60. léta až do současnosti 

V roce 1960 vstupuje do manželského stavu s Judy Nyeovou.9 

Manželství však vydrželo pouhé 4 roky.10  

V březnu 1963 Ed Turner díky špatné psychické a fyzické 

kondici spáchal sebevraždu. Již tak vážnou psychickou 

nevyrovnanost pravděpodobně ještě více podlomila smrt dcery 

                                                            
5 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 6 s.  
6 AULETTA, K. (2004). Media Man, Ted Turner's Improbable Empire. New York: W. W. Norton & 
Company, Inc. 20 s. 

7 Při této chorobě imunitní systém těla obrací svou obranyschopnost proti vlastním tkáním. 
AULETTA, K. (2004). Media Man, Ted Turner's Improbable Empire. New York: W. W. Norton & 
Company, Inc. 13 s. 
8 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 40‐42 s 
9 BYMAN, J. (1998). TED TURNER Cable Television Tycoon. Greensboro: Morgan Reynolds, Inc. 27 s. 
10 Na vině rozvodu byla nejen impulzivní povaha obou, ale také Tedova pracovní vytíženost. 
TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 62‐63 s. 
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Mary Jean. Na špatné fyzické kondici se podepsal alkohol, 

silné kouření a prášky.11  

Před smrtí otce vedl Turner pobočku v Maconu, ale i přes své 

nadání k vedení podniku limitován. Nemohl dělat strategická 

rozhodnutí, ke kterým měl pravomoci jeho otec. Jako 

vykonavatel poslední vůle se pustil do záchrany Turner Outdoor 

Advertising. Musel zastavit prodej společnosti největšímu 

konkurentovi, což se mu podařilo.12 

V červnu 1964 se Turner v Las Vegas oženil podruhé. Druhá žena 

se jmenovala Jane Smith.13 Usadili se v Charlestonu (Jižní 

Karolína). Během následujících čtyř let přivedla Jane na svět 

chlapce Rhetta a Beauregarda a holčičku Jennie. Kromě těchto 

nových přírůstků přibyli do rodiny i Teddy s Laurou Lee, tedy 

děti z předchozího manželství.14  

Turnerův rodinný život se v 70. letech uklidnil. Se samotnou 

rodinou však trávil velmi málo času. K pracovnímu vytížení se 

ještě přidalo jachtaření15, ve kterém Turner patřil mezi 

špičku ve Spojených státech. O veškerou výchovu vlastních 

i nevlastních dětí se tak starala Jane. Jakousi roli otce 

nahrazoval Jimmy Brown, černošský rodinný přítel, kterého 

přijal do rodiny Ed Turner jako údržbáře. Jimmy se postupně 

stal téměř nepostradatelným členem rodiny a rovnocenným 

rodinným přítelem.16 

Druhé manželství vydrželo až do roku 1988.17 Ještě téhož roku 

se Turner začal sbližovat se známou americkou herečkou, 

                                                            
11 AULETTA, K. (2004). Media Man, Ted Turner's Improbable Empire. New York: W. W. Norton & 
Company, Inc. 28 s. 
12 BYMAN, J. (1998). TED TURNER Cable Television Tycoon. Greensboro: Morgan Reynolds, Inc. 29‐34 
s 
13 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 64 s. 
14 AULETTA, K. (2004). Media Man, Ted Turner's Improbable Empire. New York: W. W. Norton & 
Company, Inc. 25 s. 
15 V jachtaření byl Turner velmi úspěšný. V roce 1977 vyhrál na lodi Courageous Americký pohár, což 
je jedna z nejvýznamnějších jachtařských událostí. O dva roky později, v roce 1979, vyhrál další 
významný jachtařský podnik Fastnet. Během závodu Fastnet, který je Turner, byla obrovská bouře a 
několik lidí při ní zemřelo. http://www.pophistorydig.com/?p=718 
16 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 69 s. 
17 Za celou dobu jeho trvání nedokázala najít cestu k dvěma nevlastním dětem, což Turnera velmi 
mrzelo. Zároveň žít s tak vytíženým mužem nebylo pro Jane jednoduché. Jejich životy svazovali pouze 
společné děti. Jakmile však odrostly, začali se Turner a Fondová od sebe vzdalovat. V posledních šesti 
letech manželství navázal Turner vztah s J. J. Ebaughovou. Kombinace všech těchto aspektů vedla 
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držitelkou dvou Oscarů a politickou aktivistkou Jane Fondovou 

a v  1990 se vzali. Ani toto manželství však nevydrželo 

a v roce 2000 jej po oboustranné dohodě ukončili.1819 

V roce 1991 se Turner především díky úspěchu CNN stal tváří 

časopisu Time.20 

Poslední třetí manželství mělo na Turnera největší vliv, 

protože se vážněji začal věnovat ochraně životního prostředí 

či světového míru. V roce 1997 daroval Organizaci spojených 

národů jednu miliardu dolarů.21  

Ačkoli se Turner i nadále věnuje filantropii, jeho zájem 

soustřeďuje na provozování sítě restaurací Ted’s Montana 

Grill. V nich nabízí speciality především z bizonů, které 

pěstuje na svých rozlehlých rančích.222324 

 

 

  

                                                                                                                                                                         
k nevyhnutelnému rozvodu. TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, 
a.s. 232‐233 s. 
18 Jane Fondová se stala součástí Turnerova života. Doprovázela ho na oficiálních akcích, např. na 
večeři s prezidentem Bushem v Bílém domě, na setkání s tehdejším sovětským prezidentem 
Michailem Gorbačovem nebo na setkání s tehdejším francouzským prezidentem Fraçoisem 
Mitterandem v Elysejském paláci. Jejich vztah se samozřejmě stal vděčným tématem pro média. 
Probírané byly především jejich rozdílné politické a společenské názory. Ona byla kontroverzní 
politická aktivistka, která jela do Vietnamu, aby protestovala proti Spojeným státům, které válku 
s Vietnamem vedly. On by jižanský konzervativec. Ona byla královnou Hollywoodu, on byl hlavním 
zlem kolorizace černobílých filmů. Ona byla vášnivá feministka, on byl dle svých vlastních slov 
mužské šovinistické prase. I přes tyto zjevné rozdíly, měli jedno společné – smrt svých rodičů. Proto 
jeden v druhém našli vzájemné porozumění. BYMAN, J. (1998). TED TURNER Cable Television Tycoon. 
Greensboro: Morgan Reynolds, Inc. 91‐92 s. 
19 Jejich aktivity je začaly časově limitovat a zejména Fondová si chtěla udržet samostatnost. 
Rozhodujícím momentem pro ukončení vztahu bylo její konvertování na křesťanskou víru. Doposud 
spolu konzultovali veškerá důležitá rozhodnutí, a proto byl tento krok pro Turnera velkým 
překvapením. I přes oboustrannou snahu se manželství zachránit nepodařilo. TURNER, T., BURKE, B. 
(2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 312‐315 s. 
20 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,974622‐1,00.html 
21 http://www.un.org/partnerships/YNewsRomualdSciora.htm 
22 Síť restaurací založil Turner společně s restauratérem Georgem McKerrowem, jr. v lednu 1992. 
V současnosti je v provozu 46 restaurací v 16 státech USA. 
23 http://www.tedturner.com/home.asp 
24 Ve svém řetězci, vzhledem ke svým aktivitám v oblasti ochrany životního prostředí, prosazuje 
Turner ekologičnost svých restaurací. Např. všude jsou úsporné žárovky, v restauracích najdete 
minimum plastu, vše je nahrazováno výrobky z kukuřice, brambor či slámy. 
http://www.mnn.com/food/healthy‐eating/stories/ted‐turners‐montana‐grill‐is‐turning‐heads 
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2. Pracovní život 

2.1. Turner Outdoor Advertising 

V roce 1939 založil Ed Turner billboardovou společnost Turner 

Outdoor Advertising. Tento krok byl vzhledem k době velmi 

riskantní. Před vstupem Spojených států do druhé světové války 

byla outdoorová reklama na vzestupu, přestože primárními 

reklamními nosiči byla tisková inzerce. Billboardy k reklamním 

účelům využívaly zejména automobilky, ale se vstupem do války 

začala billboardové plochy využívat armáda Spojených států pro 

propagaci náboru vojáků. Venkovní reklamní plochy nebyly tolik 

výdělečné. Billboardový byznys se začal pomalu rozjíždět až po 

skončení války a na obrátkách nabral v 50. letech. 

Válečný stav a přípravy na samotné zapojení do války znamenaly 

okamžitý nedostatek všech produktů. Některé komodity byly na 

příděl a automobilky jako největší inzerenti okamžitě 

zastavily svou výrobu. Z tohoto důvodu nebylo tedy tolik 

produktů k inzerci. 

Přesto paradoxně během války mírně vzrostla investice do 

reklamy. Z 2,1 miliardy v roce 1941, na 2,8 miliardy v roce 

1945. Reklamní agentury se zaměřily na udržování poptávky do 

konce války, až bude zboží opět k dispozici. Velké společnosti 

prostřednictvím inzerce zdůrazňovaly svůj patriotismus a 

připomínaly, aby si američtí občané kupovali válečné obligace 

a podpořili tak svou zemi. 

Po skončení války se očekávala ekonomická deprese a s tím 

související snížení celkových investic do reklamy. Výsledek 

byl ale opačný. Během let 1945-1950 investice do reklamy 

vzrostla dvojnásobně a to zejména proto, že válka, resp. 

výzkum během války, přinesl spoustu nových moderních produktů 

(spreje, nylonové vlákno, plasty a spoustu dalších), které 

měly začít sloužit k běžné spotřebě. Zároveň ve Spojených 

státech nastal po válce „baby boom“ (1945-1964) a tím se 
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otevřela další prostor pro reklamní agentury zaměřený na 

maminky s dětmi.2526  

Během 50. let investice opět vzrostla a to více než 

dvojnásobně, z 5,7 miliardy v roce 1950, na 12 miliard v roce 

1960. Zvýšení přílivu peněz bylo především díky reklamě do 

televize. Ta jako nové médium s obrovským potenciálem 

inzerenty velmi lákala. K tradičně inzerovaným produktům se 

tak přidali i tabákové výroby značek Marlboro a Camel.27  

Využití billboardové reklamy rostlo současně s celým trhem. 

50. léta se vyznačují ručně malovanými plochami a užitím 

sexuálních narážek. Díky využití mobilních autojeřábů mohly 

společnosti umístit inzertních plochy i na dobře exponovaná 

místa a zajistit tím tak větší zásah reklamy.28  

 

 

2.2. Rozhlasové stanice 

Přestože je Turner známý především díky aktivitm v televizní 

oblasti, vedla jeho cesta i radiovým vysíláním. 

Billboardovým společnostem se v 50. a 60. letech dařilo a 

Turner Outdoor Advertising byla jednou z 10 největších 

v celých Spojených státech. Po otcově smrti začal pod vedením 

mladého Turnera podnik vzkvétat. Ten ale nechtěl zůstat v sice 

výdělečném, ale nudném billboardovém byznysu. Jeho cílem byla 

televize.29 Turner v ní jako v novém médiu spatřoval obrovský 

potenciál. Prvním zásadním důvodem k expanzi byla skutečnost, 

že se začaly ozývat různé spolky na ochranu přírody a bylo 

nejisté, zda se billboardový byznys nedostane do problémů.30 

                                                            
25 http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199‐4106764/1940s‐War‐Cold‐War‐and.html 
26 http://library.duke.edu/digitalcollections/road/1940.html 
27 http://www.novelguide.com/a/discover/adec_0001_0006_0/adec_0001_0006_0_01797.html 
28 http://www.oaaa.org/about/historyofoutdoor.aspx 
29 Popularita billboardů výrazně stoupla, když byla v roce 1972 zakázána reklama na tabákové 
výrobky v televizi a rádiu. http://library.duke.edu/digitalcollections/road/1970.html 
30 22. října 1965 podepsal prezident Lyndon B. Johnson (1908‐1973) zákon Highway Beautification 
Act (sousloví se dá volně přeložit jako zákon na zkrášlování okolí dálnic), o který se zasadila 
především jeho žena Lady Bird Johnsonová.  Zákon kontroloval billboardové plochy kolem 
mezistátních dálnic a silnic s federální podporou. Všechny plochy kolem uvedených komunikací, 
které byly mimo komerční a průmyslové zóny, musely být odstraněny. Zákon nařizoval jednotlivým 
státům kontrolovat velikost, osvětlení a umístění billboardových ploch. 
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Druhým důvodem byla zvyšující se poptávka velkých společností, 

např. Coca-Cola, po televizní reklamě.31  

Vstupu na televizní trh však předcházely koupě lokálních 

radiových stanic a na konci 60. let vlastnil Turner 5 

rozhlasových stanic. Na propagaci rozhlasových stanic 

využívala společnost své nepronajaté billboardové plochy. 

Dokázala tak za nulové náklady prezentovat svou novou 

akvizici.32 

V dalších letech se dobrá kondice a prosperita billboardové 

divize staly významnými faktory a základy pro další vývoj 

Turnerova podnikání. Stabilita této divize zaručila, že mohl 

svou společnost dále rozšiřovat.3334 

 

 

2.3. Televize 

V lednu 1970 Turner koupil svou první televizní stanici. 

Jmenovala se WRJR a sídlo měla v Atlantě. Lidé z managementu 

Turner Outdoor Advertising ho od koupě odrazovali, protože 

tato UHF stanice WJRJ nebyla v dobré ekonomické kondici a její 

sledovanost byla zanedbatelná. Pořízení stanice znamenala také 

diverzifikaci společnosti a vytvoření WTCG35 neboli Turner 

Communications Group.36 

Za dalších šest měsíců koupil Turner v Charlotte (Severní 

Karolína), další UHF stanici, kterou pojmenoval WRET. Přestože 

ji pořídil ze svých vlastních peněz, způsobil mu tento nákup 

velké finanční problémy a rozpory ve vedení společnosti.37 

Zátěž byla tak velká, že se Turner dostal do platební 

                                                                                                                                                                         
http://www.pbs.org/ladybird/shattereddreams/shattereddreams_report.html 
31 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 67‐69 s. 
32 BYMAN, J. (1998). TED TURNER Cable Television Tycoon. Greensboro: Morgan Reynolds, Inc. 40‐41 
s. 
33 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 93 s. 
34 Později některé části billboardové divize a některé radiové stanice prodal, aby mohl financovat 
televizní expanzi. TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 93 s. 
35 WTCG byl nejen název samotné televizní stanice, ale i celé televizní divize. První Turnerova stanice 
je také známá pod názvem Channel 17. pozn. autor 
36 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 87 s. 
37 Obě koupě byly velmi riskantní a společnost balancovala na hraně bankrotu. http://www.h‐
net.org/~business/bhcweb/publications/BEHprint/v026n1/p0184‐p0199.pdf  
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neschopnosti. Společnost díky těmto koupím prodělala za rok 

téměř milion dolarů.38 Vážnou situaci vyřešil půjčkou39 od 

samotných diváků, když sám prostřednictvím kanálu úspěšně 

žádal o přispění na udržení stanice.40 

Celou společnost však potkalo štěstí v podobě ukončení 

vysílání jediné atlantské UHF stanice WATL. Nejenže odpadla 

konkurence, ale WTCG se mohla ucházet o sdružená televizní 

práva pro oblast Atlanty. Tím se Turner dostal k velkému 

množství starých a finančně nenáročných filmů41, které mohl 

odvysílat.42  

 

 

2.3.1. Situace na americkém televizním trhu 

Situace na televizním trhu nebyla pro Turnera jednoduchá. 

Americký trh ovládaly velké, vysoce sledované stanice ABC, CBS 

a NBC.43 Jejich nadřazené postavení bylo příčinou zmrazení 

vydávání licencí pro nové stanice z roku 1948, které vydala 

Federální komunikační komise44. Televizní stanicím NBC a CBS 

se tak nevytvářela žádná nová konkurence. Tento stav měl velký 

vliv na vývoj televizního trhu. Když zmrazení bylo v roce 1952 

                                                            
38 http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=turnerted 
39 Jednalo se opravdu o půjčku. Turner zrealizoval nápad vedoucího provozu v Atlantě, který ho 
nabádal, aby odvysílali teleton (složenina slov televizní a maraton). Původně se jednalo o charitativní 
akci. Na všechny přijaté peníze byla vystavena stvrzenka a za tři roky, když se společnost dostala 
z krize, vracel Turner za každé 3 půjčené dolary 4 nazpět. TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi 
Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 89‐90 s. 
40 BYMAN, J. (1998). TED TURNER Cable Television Tycoon. Greensboro: Morgan Reynolds, Inc. 42 s 
41 Staré filmy byly již televizními studii amortizovány, aktérům byly jejich paušály dávno zaplaceny a 
televizní práva v době natáčení filmů neexistovala, proto veškerý zisk generovaný na atlantském trhu 
představoval pro WTCG zisk. TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, 
a.s. 93 s. 
42 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 93‐94 s. 
43 Americký trh byl téměř oligopolistický, protože tyto tři stanice soupeřily o stejné masové publikum. 
HALLIN, D., MANCINI P. (2008). Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál. 241 s. 
44 Federal Communication Commission, FCC, je nezávislou vládní agenturou Spojených států. Byla 
založena v roce 1934 na základě Komunikačního zákona, který reguluje vnitrostátní a mezinárodní 
komunikaci Spojených států amerických šířenou jak radiově, tak i kabelem. Komise dohlíží na 
dodržování zmíněného zákona a v případě narušení některých částí je vykonavatelem rozsudku. 
Communication act of 1934 
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ukončeno, byla většina stanic vysílajících na VHF45 přidružena 

k jedné z národních sítí.46 Ze situace na trhu bylo také 

zřejmé, že si obě stanice díky čtyřleté proluce upevnily své 

místo na trhu. Jejich velkou výhodou bylo také to, že za nimi 

stály gigantické radiové sítě a zisk z vysílání tak mohl být 

použit na provoz televizní stanice. Díky dostatku financí bylo 

pro NBC a CBS snadné poskytnout svým divákům kvalitní 

programovou skladbu. Což se odrazilo ve vysoké sledovanosti 

kvalitních pořadů a následně i ve velkém zájmu hlavních 

inzerentů.47 

Z uvedených důvodů nové stanice vznikaly velmi komplikovaně – 

buď mohly své vysílání spustit na frekvenci VHF s vědomím, že 

se postupem času začlení do národní sítě velkých stanic. Nebo 

vysílání šířit prostřednictvím UHF48 frekvence.49 

Vývoj UHF frekvence ve Spojených státech velmi zaostával za 

rozšířenějším formátem VHF. Zároveň měl nedostatky, které ho 

v dalším vývoji limitovaly. Signál se zvyšující se vzdáleností 

od vysílače zhoršoval rychleji než signál VHF, k zachycení 

signálu bylo také třeba zvláštní anténu, televizory vysílaly 

černobíle a signál bylo nutné zesilovat a tím vzrůstala 

spotřeba elektrické energie.50 Vzhledem k nutnosti zesilování 

signálu byla výroba přijímačů pro UHF složitější, a proto byl 

v rozvoji televizního vysílání limitován i samotnými výrobci. 

Povinnost vybavování televizních přijímačů VHF i UHF tunery 

bylo uzákoněno až v roce 1962 a rozdíl v počtu příjemců byl 

proto znatelný. Uvedené nedostatky byly postupně odstraňovány 

a přenos UHF vylepšován. Počátkem 70. let se téměř vyrovnal 

                                                            
45 Very High Frequency – první část elektromagnetického spektra, která byla Federálním úřadem pro 
komunikaci určena pro komerční televize. Přenos VHF je nadřazený přenosu UHF.  ‐ WALKER, J., 
FERGUSON, D. (1998). The Broadcast Television Industry. Needham Heights: Allyn & Bacon. 214 s. 
46 V roce 1954 to bylo 78 % všech VHF stanic ve Spojených státech. WALKER, J., FERGUSON, D. 
(1998). The Broadcast Television Industry. Needham Heights: Allyn & Bacon. 22 s. 
47 WALKER, J., FERGUSON, D. (1998). The Broadcast Television Industry. Needham Heights: Allyn & 
Bacon. 19‐20 s. 
48 Ultra High Frequency – část elektromagnetického spektra, která byla v roce 1952 určena 
Federálním úřadem pro komunikaci pro televizní vysílání. Přenos UHF je podřazený přenosu VHF. ‐  
WALKER, J., FERGUSON, D. (1998). The Broadcast Television Industry. Needham Heights: Allyn & 
Bacon. 214 s. 
49 AULETTA, K. (2004). Media Man, Ted Turner's Improbable Empire. New York: W. W. Norton & 
Company, Inc. 30 s. 
50 WALKER, J., FERGUSON, D. (1998). The Broadcast Television Industry. Needham Heights: Allyn & 
Bacon. 20 s. 
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kvalitě VHF a pomohl tak vzestupu kabelových stanic. Stanice, 

které vysílaly v UHF, byly pro diváky mnohem snazší nalézt.51 

 

 

2.3.2. Proces vysílání pomocí frekvence UHF 

Turnerovo vysílání bylo v rámci Atlanty šířeno pomocí UHF. 

Proces probíhal tak, že u studia vysílač zakódoval signál a 

odeslal ho směrem k anténě příjemce, která signál přijala a 

dekódovala. Pro tento způsob vysílání byl limitující dosah 

vysílače. 

Pokročilejším stupněm UHF vysílání ve Spojených státech byla 

technologie nazvaná Community Antenna Television (CATV) neboli 

kabelová televize. Vysílání probíhalo přes soustavu 

mikrovlnných přenosových věží, přes které byl signál šířen 

postupně od centra vysílání (studia). Na jednotlivé věže pak 

byl napojen kabelový systém, který dál rozváděl signál směrem 

k divákům. Tento způsob však byl poměrně nákladný. Výstavba 

jedné přenosové věže stála přibližně 35.000 dolarů. Zároveň 

věže od sebe nemohly stát více než 40 km a vysílání mimo 

hranice města a na dlouhou vzdálenost tak bylo pro Turnera 

velmi komplikované.52 

Kabelová televize, u níž se využívala frekvence UHF, měla i 

přes své počáteční nedostatky (viz kapitola 3.3.1) dvě 

důležité výhody: velkou kapacitu pro mnoho televizních kanálů 

a také dostupnost v těžko přístupných, převážně horských 

oblastech, kde byl signál VHF nedostačující. Situaci řešila 

právě Community Antenna Television (CATV), jejíž účelem bylo 

zaručení kvalitního příjmu v těchto těžko dostupných 

oblastech.53 

Rozvoj kabelového vysílání nebyl jednoduchý. V roce 1972 vydal 

úřad FCC regulační nařízení, které jej v rozvoji velmi 

limitovalo a zároveň chránilo stanice vysílající ve VHF. 

                                                            
51 WALKER, J., FERGUSON, D. (1998). The Broadcast Television Industry. Needham Heights: Allyn & 
Bacon. 32 s. 
52 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 116‐118 s. 
53 PEMBER, D. (1987). Massmedia in America.Chicago: Science Research Associates. 222‐223 s. 
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Hlavním bodem sváru byla obava VHF stanic ve zpřístupnění 

odlehlých oblastí a tím získání početné skupiny diváků. 

Zásadní změnou v kabelovém vysílání a řešení Turnerova 

problému expanze bylo využití geostacionárního54 satelitu RCA 

(Radio Corporation of America)55. Ten ve výšce 36.000 km nad 

rovníkem přijímal od vysílače umístěného u studia 

vysokofrekvenční elektromagnetický signál a poté jej směřoval 

zpět na Zemi. Zde byly postaveny přijímací satelity, které 

signál opět dekódovaly a pomocí kabelové sítě jej 

distribuovaly ke konečným zákazníkům.  

Přenos signálu od vysílače až ke konečnému zákazníkovi pomocí 

satelitu ušetřil obrovské množství snahy a zejména financí. 

Jeden vysílač a jeden geostacionární satelit dokázal nahradit 

tisíce kilometrů kabelů a stovky mikrovlnných přenosových 

stanic.  

V roce 1977 se do řešení svízelné situace pustila nová stanice 

HBO56 a dosáhla toho, že federální soud přehodnotil nejvíce 

omezující nařízení. Tím vývoj kabelové televize nebyl ničím 

limitován a nastalo jeho rychlé šíření do domácností. Signál 

byl poté šířen pomocí sítě AT&T57 po celých Spojených státech. 

                                                            
54 Satelit se pohybuje stejnou rychlostí, jako se otáčí Země, „visí“ tak vlastně ve vzduchu stále na 
stejném místě. WALKER, J., FERGUSON, D. (1998). The Broadcast Television Industry. Needham 
Heights: Allyn & Bacon. 7 s. 
55 Radio Corporation of America byla založena v roce 1919 společnostmi General Eletric, AT&T, 
Westinghouse a United Fruit a podporou vlády Spojených států. Všechny zainteresované strany měly 
zájem na udržení vedoucí pozice v oblasti komunikace na dlouhé vzdálenosti. Ve 40. letech vznikly 
laboratoře (RCA laboratiories), které se zabývaly výzkumem v oblasti komunikace. Výzkum laboratoří 
byl přínosný a zasloužil se tak o vývoj barevné televize, hi‐fi audia, počítačů a jejich komponentů 
(tranzistory, lasery, integrované obvody). V roce 1926 společnost spustila radiové vysílání pod 
názvem NBC, v roce 1941 pak vysílání rozšířila i o televizi.  
http://sites.google.com/site/transistorhistory/Home/us‐semiconductor‐manufacturers/rca‐history 
56 HBO (Home Box Office) byla první stanicí, která šířila své vysílání pomocí satelitu (1976). Stanice 
byla založena v roce 1972 jako placený filmový kanál. Úspěch jim zaručil televizní přenos hokejového 
zápasu z Madison Square Garden v New Yorku do Wilkes‐Barre, který kanál zprostředkoval svým 365 
předplatitelům. V současné době je stanice součástí Time Warner Entertainment Company, má 
smlouvu s mnoha televizními studii, díky níž zaručuje svým divákům kvalitní filmové a televizní 
pořady. V roce 1994 začala stanice vysílat i v České republice a v současnosti nabízí programy HBO a 
HBO2. http://www.hbo.cz/about   
57 Historie společnosti AT&T sahá až do roku 1876 a je spojena se samotným vynálezcem Alexandrem 
Grahamem Bellem a telefonním přístrojem. Bell si v tomto roce nechal patentovat telefon a se svými 
dvěma finančními podporovateli založil společnost Bell Telephone Company. Název AT&T neboli 
American Telephone and Telegram company bylo užito až v roce 1885. Společnost byla po určitou 
dobu největší na světě. V jejich laboratořích vznikly operační programy UNIX, C+ a C++, které se 
využívají dodnes. Na americkém trhu má společnost víceméně monopolní postavení. Během více než 
stoleté historie přinesla velké množství inovací a nových řešení, které se staly standardy nejen pro 
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Během pětileté restrikce se samotný stav kabelového vysílání 

kvalitativně posunul, protože díky vývoji satelitního přenosu 

a importování bezpočtu kanálů dramaticky snížili finanční 

náklady. 

Posunutí ve vývoji a odstranění restrikcí znamenalo boom 

v kabelovém vysílání. Během let 1976-1980 spustila většina 

důležitých stanic (ESPN, CNN, MTV) vysílání přes satelit. Díky 

této revoluci se v letech 1975-1985 počet kabelových diváků 

zvedl z 15 % na 50 %.58 Zároveň počet nezávislých televizních 

stanic vzrostl z 93 v roce 1978 na 213 v roce 1985.59 

 

Nastalou situaci využil Turner ke svému podnikání, když si 

v roce 1976 pronajal prostor pro WTBS. Z malého poskytovatele 

televizního vysílání se rázem stal magnát kabelové televize 

(více v kapitole 3.5.).60 

 

 

2.3.3. Ekonomika televizního vysílání 

Televizní průmysl je velmi lukrativní obchod a příjmy 

z reklamy znamenají podstatnou část finančních zdrojů 

televizních sítí i lokálních televizních kanálů. Další o mnoho 

menší část kapitálu tvoří poplatky od nasmlouvaných konečných 

zákazníků. Největší prostor mohou pro inzerenty nabídnout 

nadnárodní sítě, protože jejich celoplošné pokrytí poskytuje 

nejširší zásah cílových skupin. 

V případě vztahu mezi mateřskými NBC, CBS a ABC a jednotlivými 

afilovanými lokálními stanicemi můžeme mluvit o vzájemné 

závislosti. Lokální stanice, i přestože mohou vysílat své 

pořady, jsou víceméně závislé na mateřském kanálu programovou 

                                                                                                                                                                         
Spojené státy, ale pro celý svět. Důležitou roli sehrála společnosti i v televizní oblasti. Její síť využívaly 
televizní stanice k přenosu signálu směrem k divákům. V roce 1962 díky satelitu Telstar realizovala 
první transatlantické televizní vysílání. Tento revoluční krok o několik let později začal využívat 
Turner pro vysílání své televize. http://www.corp.att.com/history/milestones.html 
58 WALKER, J., FERGUSON, D. (1998). The Broadcast Television Industry. Needham Heights: Allyn & 
Bacon. 32‐33 s. 
59 PEMBER, D. (1987). Massmedia in America.Chicago: Science Research Associates. 217 s. 
60 WALKER, J., FERGUSON, D. (1998). The Broadcast Television Industry. Needham Heights: Allyn & 
Bacon. 31‐32 s. 
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nabídkou a také výnosy z reklamy, kterou jejich 

prostřednictvím nadnárodní sítě šíří. Sítím však jde především 

o počet odvysílaných reklamních spotů a tím i vyšší výnosy.61 

 

 

2.4.  Bonusy Turnerových televizních kanálů 

Aby lidé projevili zájem o sledování nových UHF kanálů, musel 

Turner nabídnout kvalitní televizní program. Programová 

skladba obou stanic WTCG a WRET nepodléhala mainstreamu, který 

razily velké sítě NBC, CBS a ABC. Stejně jako u rozhlasu, 

používal Turner k propagaci stanic a samotných programů 

volných billboardových ploch.62 

Denní program velkých stanic byl podle Turnera plný sexu, 

násilí, nesociálního chování a tuposti. Na Channel 17 tak 

běžely staré televizní show, dětské pořady nebo sporty, které 

byly k dispozici. Přestože jeho pozdějším velkým přínosem pro 

televizní branži bylo spuštění zpravodajské CNN, zdály se mu 

televizní zprávy ostatních stanic velmi negativní a nudné a 

zpočátku je vůbec nechtěl do vysílání zařazovat. Později 

povolil, ale vysílal je pouze v brzkých ranních hodinách.63  

Dalším krokem bylo vysílání reklam a filmů, které z časových 

důvodů nemohly do svého programu zahrnout lokální stanice 

velké trojky64. Ty se vůči svým klientům zavazovaly, že 

reklamy budou vysílat prostřednictvím svých regionálních 

stanic a tím tak zaručí, že je uvidí velké množství diváků. 

Kvůli vzájemně se vylučujícím programovým závazkům, zejména 

spojených s lokálními sportovními přenosy, však regionální 

studia tyto národní programy vyřazovaly z vysílání a tím jej 

zdražovaly. Turnerovy stanice vyřazený program odvysílaly a u 

některých programů dosáhly mnohem větší sledovanosti než 

                                                            
61 PEMBER, D. (1987). Massmedia in America.Chicago: Science Research Associates. 210‐211 s. 
62 BYMAN, J. (1998). TED TURNER Cable Television Tycoon. Greensboro: Morgan Reynolds, Inc. 43 s. 
63 BYMAN, J. (1998). TED TURNER Cable Television Tycoon. Greensboro: Morgan Reynolds, Inc. 43 s. 
64 NBC, ABC, CBS; pozn. autor 
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konkurence. Turner tak nabízel reklamní prostor a snižoval tak 

cenu za samotné vysílání.65  

Ke zviditelnění stanic, zatraktivnění programové nabídky a tím 

i zaručení přílivu nových diváků bylo třeba začít vysílat 

sportovní přenosy. S uvedenými aspekty pak souvisela i 

zvyšující se poptávka reklamního prostoru od inzerentů. V roce 

1971 se Turner dohodl na odkoupení televizních práv 

s majitelem místního baseballového týmem Atlanta Braves.66  

Tento krok byl velmi důležitý a měl velký podíl na vzestupu 

Turnerovy společnosti, protože během 1970-1973 se divize 

dokázala dostat ze ztráty do několikamilionového zisku. V roce 

1976 Turner klub koupil, čímž opět zvýšil aktiva své 

společnosti.67 

Turner a HBO zvýšili své úsilí v situaci, kdy televizní trh po 

dlouhé době experimentů stagnoval a nemohl se kvůli malému 

počtu nových VHF stanic vyvíjet. Díky takto limitované 

soutěživosti mezi stanicemi a přibližně stejně velkým podílům 

na trhu měly stanice velké trojky malou motivaci zkoušet 

cokoli nového. Využili tak zkostnatělé a neflexibilní 

struktury velkých stanic neschopné zareagovat na jakoukoli 

změnu na trhu.6869 

 

 

2.5.  Superstation 

V polovině 70. let byly obě Turnerovy stanice ziskové a 

zvyšoval se i počet příjemců. Ovšem Turner byl limitován 

technickými možnostmi signálu UHF. Po konferenci pod záštitou 

Národní asociace kabelových televizí (NCTA) však narazil na 

technologii nazvanou Community Antenna Television (CATV) 

                                                            
65 AULETTA, K. (2004). Media Man, Ted Turner's Improbable Empire. New York: W. W. Norton & 
Company, Inc. 32 s. 
66 Klub se do Atlanty přesunul v roce 1966 z Millwaukee. http://mlb.mlb.com/atl/history/timeline.jsp 
67 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 101‐115 s. 
68 WALKER, J., FERGUSON, D. (1998). The Broadcast Television Industry. Needham Heights: Allyn & 
Bacon. 22‐23 s. 
69 Počin Teda Turner a HBO inspiroval další stanice. Během let 1975‐1986 se počet nezávislých 
televizních kanálů vyšplhal z 94 na 316. WALKER, J., FERGUSON, D. (1998). The Broadcast Television 
Industry. Needham Heights: Allyn & Bacon. 33 s. 



24 
 

neboli kabelovou televizí (viz kapitola 3.3.2), která situaci 

vyřešila. I přesto, že šíření signálu pomocí CATV bylo poměrně 

nákladné, Turner jej využil a rozšířil své vysílání z Atlanty 

do dalších měst na jihovýchodě Spojených států70. 

Ačkoli Turner tímto řešením dosáhl nových trhů, byly možnosti 

přenosové soustavy opět vyčerpány. První kabelové systémy měly 

v počátcích omezenou kapacitu přenosu, a tudíž po využití 

všech kanálů musel přemýšlet o novém způsobu distribuce. Hnalo 

ho zároveň ujištění, že provozovatelé kabelových sítí měli 

o Turnerovy stanice zájem a chtěli jejich program vysílat. 

Našel řešení v podobě vysílání přes geostacionární satelit RCA 

(viz kapitola 3.3.2.). Jednání se společností Western Union 

zabezpečující přenos přes satelit byla úspěšná a Turner byl 

druhým v pořadí, kdo měl zajištěný přenos. Na tento způsob 

distribuce se již připravovala stanice HBO. Právě s HBO Turner 

začal spolupracovat na výstavbě přijímací antény. Ta měla cenu 

100.000 dolarů, ale díky dohodě mezi oběma stanicemi bylo 

možné náklady rozdělit. Nejnákladnější ovšem bylo vystavení 

vysílací antény, tzv. uplinku, za 750.000 dolarů. Místo, kde 

bude uplink postaven, byla Atlanta. Ta se tak stala centrem 

pro TBS.71 

Dne 17. prosince 197672 tak po překonání všech technických a 

legislativních překážek začalo satelitní vysílání. Turner svou 

televizní divizi nově pojmenoval Superstation73 TBS.74 

Počin Turnera a HBO znamenal pro televizní trh oživení. Na 

jedné straně se stal trnem v oku stanicím velké trojky a 

hollywoodským televizním studiím, na straně druhé dokázal 

rozvířit klidné hladiny trhu a ukázal směr novým televizním 

stanicím.75   

                                                            
70 Další města byla Birmingham, Tuscaloosa, Anniston v Alabamě, Albany a Savannah v Georgii a 
Tallahassee na Floridě. TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 
118 s. 
71 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 116‐117 s. 
72 BYMAN, J. (1998). TED TURNER Cable Television Tycoon. Greensboro: Morgan Reynolds, Inc. 45 s. 
73 Pojem „superstation“ byl později převzatý pro ostatní společnosti podobného typu. Ve všech 
případech se jedná o nezávislou stanici, která vysílá přes satelit a s jeho pomocí svůj program 
distribuuje do lokálních kabelových systémů. 
http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=superstation  
74 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 116‐132 s. 
75 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 125 s. 
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2.5.1. Situace po spuštění Superstation 

Krátce po spuštění Superstation začal Turner plánovat 24 

hodinového zpravodajský kanál CNN.76 (viz kapitola 4.)  

Turnerova Superstation začala nabízet kvalitní programovou 

alternativu k tradičním nadnárodním televizním kanálům. V roce 

1984 Superstation vygenerovala obrat přes 280 milionů 

dolarů77. Ačkoli stanice stále ještě nemohla konkurovat velké 

trojce, bylo její vysílání konkurenceschopné a zájem inzerentů 

rostl. Turner začal přemýšlet o fúzi s jednou ze stanic 

z trojice ABC, CBS nebo NBC. Spojení potenciálu Superstation a 

CNN se zavedenou tradiční stanicí by znamenalo mnoho přínosů 

pro oba subjekty. Vznikla by tak obrovská televizní síť, která 

by pokryla jak síťové, tak i kabelové vysílání. Díky tomu by 

se výrazně zlepšila pozice pro vyjednávání s televizními 

studii a se zadavateli televizní reklamy. 

V roce 1985 proběhla jednání se stanicí CBS78. Přes veškeré 

úsilí se však fúzi nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce. 

Nabídka, kterou podal Turner vedení společnosti, byla velmi 

výhodná, ale vedení společnosti CBS využilo legislativní 

kličky, aby obchodu zabránilo. 

 

 

2.5.2. Špatný obchod s MGM/UA 

I když fúze s CBS nevyšla, obdržel Turner nabídku na koupi 

filmových studií MGM/UA79. Účelem celého obchodu bylo nejen 

                                                            
76 O vytvoření filmového kanálu ho připravil HBO, spojenec v boji o satelitní vysílání. Myšlenku na 
vytvoření ryze sportovního kanálu také opustil, protože v roce 1979 spustila vysílání stanice ESPN. 
pozn. autor 
77 Obrat Superstation byl opravdu zanedbatelný. Například obrat CBS v roce 1984 se pohyboval 
kolem 5 miliard dolarů. TURNER, T., BURKE, B. (2009). Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 
202 s. 
78 Podobné fúze podstoupili i zbylé nadnárodní sítě. V roce 1985 se ABC spojila se společností Capital 
Cities Communications. V tomto roce pak začala fúze mezi RCA a GE, která byl stvrzena v roce 1986. 
Protože RCA (Radio Corporation of America) vlastnila síť NBC, novým majitelem se stala společnost 
GE. TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 205‐207 s. 
79 Metro‐Goldwyn‐Mayer/United Artists jsou dvě filmová studia. MGM je filmové studio založené 
v roce 1924 divadelním magnátem Marcusem Lowem. Společnost vznikla spojením tří subjektů 
Metro Pictures Corp., Goldwyn Pictures a Louis B. Mayer Productions. United Artist je filmové studio, 
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to, aby Superstation byla částečně nezávislá na dodávce 

kvalitních pořadů, ale Turner měl se starými převážně 

černobílými filmy jiné záměry. Protože podstatná většina 

televizorů byla v USA barevná, rozhodl se černobílé filmy 

kolorovat. Jeho záměr byl velmi kontroverzní a u filmových 

kritiků a odborníků se setkal se zápornou reakcí. Tímto krokem 

chtěl nabídnout staré filmy lidem, kteří nemají rádi černobílé 

filmy. 

Přestože proces fúze proběhl korektně a úspěšně, výsledek byl 

opačný. Díky investicím do špatných filmů se studiu finančně 

nedařilo a propadlo se do ztráty. Turner nebyl schopen plnit 

závazky, které byly zaneseny ve smlouvě. Byl nucen prodat 

studia zpět s tím, že si ponechal filmovou knihovnu MGM/UA. 

Tímto vynuceným zpětným prodejem se zbavil pouze části 

závazků. Finančně tíživou situaci vyřešil až prodejem části 

akcií Superstation provozovatelům kabelových sítí.80  

Přestože následky nevydařeného obchodu pronásledovaly Turnera 

ještě téměř dva roky, dne 3. října 1988 spustil kanál TNT81. 

Jeho programová nabídka se skládala převážně z kolorovaných 

filmů ze zakoupené knihovny od MGM. V říjnu 1992 následovalo 

spuštění dalšího ryze dětského kanálu Cartoon Network, který 

vysílal kreslené filmy a seriály82 a v dubnu 1994 byl uveden 

                                                                                                                                                                         
které vzniklo ještě dříve a to v roce 1919. Založily jej hvězdy Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas 
Fairbanks a D. W. Griffith. Za 85 let své existence si studio vypracovalo obrovské renomé. V době, 
kdy Turner studio kupoval, vlastnila největší filmotéku světa. Mezi filmy patřil např. Občan Kane, 
Maltézský sokol nebo Casablanca. Koupí studia Turner také získal 800 kreslených filmů z produkce 
Warner Bros do roku 1948. Sem spadal např. Bugs Bunny nebo Pig Porky. V současné době studio 
MGM dále zahrnuje UA, Orion Picures, Goldwyn Entertainment a PolyGram Filmed Ent. libraries. 
Knihovny představují více než 4.000 filmů a téměř 10.400 hodin televizního programu. 
http://www.mgm.com/corporate/index.html 
80 Provozovatelé byli ti, kteří poskytovali služby spojené se servisem lokálních kabelových sítí a 
zároveň vybírali, jaké vysílací stanice diváci uvidí. Svůj 37 % podíl v TBS prodal Turner za 565 mil. 
dolarů společnostem Comcast, Time Inc. a TCI, z toho 23 % patřilo 23 %. Tímto krokem Turner 
rozdělil představenstvo TBS v poměru 8:7, kdy sedm křesel měli noví zástupci z řad provozovatelů. 
Při hlasování představenstva již Turner neměl takové pravomoce jako u předchozího složení. Nových 
7 křesel obsadili např. zástupci. Zároveň Time Inc. a TCI měli při hlasování právo veta. Udělení tohoto 
práva bylo pro Turnera v budoucnu velmi limitující.  
http://www.mgm.com/corporate/index.html 
81 TNT neboli Turner Network Television. Je možné, že zkratka TNT byla zvolena záměrně, protože 
také znamená trinitrotoluen, tedy známou výbušninu. pozn. autor 
82 Turner koupil v roce 1991 za 320 mil. světově známé studio animovaných filmů Hanna‐Barbera, 
které vytvořilo postavičky např. Scooby‐Doo, Šmoulů nebo Flinstoneových. Studio vlastnilo více než 
3.000 animovaných filmů, což byla téměř jedna třetina všech existujících filmů. V kombinaci 
s přibližně 800 animovanými filmy z knihovny MGM měl Turner velkou možnost k jejich využití. 



27 
 

do provozu kanál Turner Classic Movies, který vysílal klasické 

filmy také z knihovny MGM.  

Mezi spouštěním jednotlivých kanálů společnost získala dvě 

filmové produkční společnosti – Castle Rock Entertainment a 

New Line Cinema.83  

 

 

2.5.3. Sloučení s Time Warner 

V polovině 90. let byla většina televizních programů spojena 

s národními televizními sítěmi a programovými syndikáty. 

Televizní program byl distribuován přes satelit do lokálních 

společností a poté rozváděn kabelem k jednotlivým divákům. 

Přestože význam kabelových televizí výrazně vzrostl, byla 

jejich úloha stále druhořadá. Důvodem byla rozdílná tvorba 

pořadů. Kabelové televize byly založeny především na 

nízkorozpočtové produkci (sportovní přenosy, zpravodajství), 

ale nadnárodní sítě se věnovaly výrobě nových několikanásobně 

dražších pořadů (sitcomy, akční drama, televizní filmy, drama, 

televizní show). 

V této době Turner opět uvažoval o spojení s některou 

z tradičních nadnárodních stanic84. Díky pozici TBS byla fúze 

mnohem snazší, a proto měl velmi blízko k dohodě se stanicí 

CBS. Zde se však projevil vliv představenstva společnosti85, 

které sloučení vetovalo. Následně pak Turner dostal nabídku na 

sloučení s gigantem Time Warner86. Hlavní úlohu v nabídce i 

                                                                                                                                                                         
Spuštění Cartoon Network bylo tedy logickým vyústěním. Přestože samotné studio Hanna‐Barbera 
bylo založeno v roce 1957, jeho historie sahá do roku 1940, kdy se v oddělení kreslených filmů MGM 
(Metro‐Goldwyn‐Mayer) setkali Joseph Barbera a William Hanna. Za necelých 20 let své práce 
v MGM získali velké zkušenosti a rozhodli se, že založí vlastní studio. Ve svých začátcích se věnovali 
hledání receptu na finančně nenáročnou výrobu filmů a spoléhali spíše na aktuální slovní humor než 
na plně animované sekvence. V 60. letech se jim díky této strategii podařilo vytvořit první 
animovanou sérii Flinstoneovi, která se objevila v hlavním vysílacím čase. 80. léta se nesla ve 
znamení mezinárodní expanze. V roce 1987 byla společnost prodána Great American Broadcasting a 
v roce 1991 Turnerově TBS. http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=hannawillia 
83 Obě studia existují dodnes a jsou velmi úspěšná. New Line Cinema stojí např. za trilogií Pán Prstenů 
Petera Jacksona. pozn. autor 
84 O fúzi s nadnárodní televizní společností se zajímal již jednou, viz kapitola 3.5.1. 
85 Právo veta měly i zástupci Time Inc., jež byla součástí Time Warner.  
86 Společnost Time Warner vznikla v roce 1989 fúzí Time Inc. a Warner Communications. Time Inc. 
byla založená v roce 1922 Henrym Robinsonem Lucem jako vydavatelství časopisů. Začátky jsou 
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pozdější realizaci fúze sehrál výkonný ředitel Time Warner 

Gerald Levin87. Turner nabídku přijal a v roce 1996 se 

společnost TBS se svými stala její součástí. Turner tímto 

krokem zcela ztratil kontrolu nad svým podnikem.  Stal se 

místopředsedou představenstva a zodpovídal za divizi 

kabelových sítí, konkrétně HBO, CNN, Cartoon Network, Turner 

Classic Movies88. 

Těsně před uzavřením fúze se Time Warner dostalo do sporů 

s Rupertem Murdochem a jeho společností News Corporation. 

Murdoch spouštěl nový zpravodajský kanál Fox News a pokoušel 

se zajistit přenos tohoto kanálu přes satelitní a kabelové 

systémy. Pro zpravodajský kanál tohoto typu není důležitější 

trh než ten newyorský. Shodou okolností největší podíl89 

newyorského trhu patřil společnosti Time Warner Cable. 

O vysílání v na tomto trhu měl také zájem kanál MSNBC9091. Aby 

kabeloví operátoři dostáli svým smluvním závazkům z minulosti, 

museli po sloučení s Turnerem, poskytnout prostor pro vysílání 

konkurenční zpravodajské televize a vybrali si MSNBC. V roce 

1997 se do sporu vložil dokonce i tehdejší newyorský starosta 

Rudolph Giuliani s nabídkou, že Murdochovi poskytne volný 

                                                                                                                                                                         
spojeny s časopisem Time, později se k němu přidaly Life, Fortune a Sports Illustrated. Warner 
Communications je americká společnost založená v roce 1962 zabývající se vývojem a implementací 
bezdrátových technologií.  
McPHAIL, T. (2006). Global Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 59‐65 s. 
87 Gerald Levin byl v době fúze předsedou představenstva a výkonným ředitelem Time Warner. 
Začínal však ve společnosti Time Inc. v roce 1972 na pozici tvůrce programů nového kanálu HBO. 
V polovině 70. let se stejně jako Turner snažil o užití telekomunikačních satelitů pro televizní vysílání. 
Po fúzi Time Inc. a Warner Communications v roce 1990 stanul na pozici provozního ředitele. V této 
pozici působil do roku 1993, kdy se stal výkonným ředitelem TW. Během své kariéry se stal 
uznávaným odborníkem v oblasti elektronických médií a souvisejících služeb a také v oblasti 
konvergence mezi starými a novými médii. 
http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=levingerald 
88 Turner byl zároveň největším akcionářem Time Warner. Jeho jmění se do dvou let od uzavření fúze 
vyšplhalo až na 7,5 miliardy dolarů. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/610307/Ted‐
Turner 
89 Společnost měla téměř monopolní postavení s 1,1 miliony předplatitelů. 
http://www.answers.com/topic/ted‐turner 
90 MSNBC byla joint venture mezi Microsoftem a NBC, která vznikla v roce 1996. Jedná se 
zpravodajský kanál, který je konkurencí pro CNN. WALKER, J., FERGUSON, D. (1998). The Broadcast 
Television Industry. Needham Heights: Allyn & Bacon. 36 s. 
91 MSNBC, www.msnbc.com, byla na přelomu století největším online poskytovatelem zpravodajství 
v USA. Velmi jí také pomohlo zpravodajské pokrytí olympijských her v roce 2002 a války 
v Afganistánu. LEWIS, J., (1999). The New American Cinema. Durham: Duke University Press. 762‐763 
s. 
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městský kanál.92 Time Warner musel nakonec ustoupit a 

poskytnout Fox News vysílací prostor. Spor byl velmi mediálně 

sledován, především pak přestřelky mezi Turnerem a 

Murdochem.93 

 

 

2.5.4. Fenomén internet 

Internet je pro informační věk to samé, jako byl automobil pro 

věk industriální. Je zároveň i masovým médiem, které vytváří 

nové možnosti pro komunikaci.94 Během 90. let počet uživatelů 

rapidně narůstal a internet tak postupně začal ovlivňovat 

mnoho oblastí běžného života. Zároveň se vyprofiloval ve 24 

hodinový informační zdroj.95  

Pro spojení s internetem byl velmi důležitý prohlížeč. Během 

prvních let byly na trhu prohlížeče dva – Netscape Navigator 

od Netscape Communications a Internet Explorer od Microsoftu. 

Přestože Navigator96 v počátcích dominoval, v pozdějších 

letech převzal vedoucí pozici Explorer a udržuje si ji 

dodnes.97 

Nové médium začali postupně využívat všichni důležití hráči na 

mediálním trhu. Jejich cílem bylo propojení starých médií 

s novým a využít tak veškerého potenciálu. Turner, přibližně 

v polovině 90. let, proto intenzivně jednal s Billem Gatesem 

                                                            
92 Vstup samotného Giulianiho do sporu vyvolal řadu spekulací o úspěšné Murdochově lobby. LEWIS, 
J., (1999). The New American Cinema. Durham: Duke University Press. 116 s. 
93 BIDGOLI,H., (2004). The Internet Encyklopedia. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. svazek 1, 111‐116 
s. 
94 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/291494/Internet 
95 Počátky internetu jsou spojeny s érou Studené války v 50. letech. K jeho vývoji dal pokyn tehdejší 
americký prezident Eisenhower. Původně měl sloužit k armádním účelům jako jazyk zajišťující 
globální komunikaci v případě nukleárního napadení. Výsledkem vývoje byl systém ARPANET, který 
po dlouhá léta sloužil armádě a vědeckému výzkumu. Až počátkem 90. let s vytvořením procesu 
World Wide Web, myši, ikon a webových prohlížečů začal internet sloužit lidem. McPHAIL, T. (2006). 
Global Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 290‐294 s. 
96 V roce 1998 společnost Netscape Communications byla koupena AOL. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/410278/Netscape‐Communications‐Corp  
97 Global Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 294 s. 



30 
 

z Microsoftu. Jednání však byla neúspěšná a Turner se poté 

rozhodl pro fúzi s Time Warner.98  

 

 

2.5.5. Time Warner a internet 

V roce 1999 se vedení společnost Time Warner se na základě 

kritiky rozhodlo pro výraznější prosazení na internetu. 

Některé části společnosti už na internet vstoupily 

v předchozích letech. Nejvýrazněji se v tomto směru prosadila 

stanice CNN, která spustila svou on-line verzi 30. srpna 1995 

na doméně CNN.com.99 Spuštění on-line podoby satelitní CNN 

zaštiťovala nová divize CNN Interactive (CNNI). Již od počátku 

znamenalo spuštění obrovský úspěch.100 

Obsah CNN.com přebírala z televizní verze. Nejprve se jednalo 

pouze o textové převedení a fotografií, v pozdějších letech se 

obsah rozšířil i audio a videonahrávky nebo modernější 

streamované videopřenosy.101 Přebírání obsahu zároveň znamenalo 

obrovské ušetření nákladů, protože redaktoři CNN.com nemuseli 

znovu reportáže vytvářet. Přestože původním záměrem bylo, aby 

byl obsah přístupný bez jakéhokoliv poplatku, později se 

situace změnila a návštěvníci museli zaplatit symbolický 

poplatek. Tato varianta byla v roce 2005 nahrazena jiným 

řešením, které platí dodnes. Návštěvník má opět volný přístup 

k obsahu, neplatí žádný poplatek, ale musí přečkat 15 sekund 

dlouhou reklamu, která předchází každé videoreportáží. On-line 

                                                            
98 S odstupem let je více než pravděpodobné, že ukončení jednání s Microsoftem bylo pro Turnera 
osudové. Fúze s Time Warner byla poměrně úspěšná, což se však nedá říct o fúzi Time Warner s AOL, 
která znamenala Turnerův odchod z televizní branže. TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. 
Litomyšl: Eastone Group, a.s. 280‐281 s. 
99 Vstup do on‐line verze proběhl těsně před sloučením Turner Broadcasting System s Time Warner. 
pozn. autor 
100 V roce 1997 CNN.com zaregistrovala 3,5 milionu prohlédnutých stránek za den a v roce 1996 to 
bylo již 22,4 milionu přístupů za měsíc. FUSCO,M. (2006). An Analysis of the Competing Business 
Models in Online Journalism.Betlehem: Lehigh University, 29‐31 s. 
101 CNN.com kromě kvalitního obsahu nabízelo uživatelům i technologická vylepšení. V některých 
z nich byly vůbec první. Jednalo se např. o změně audio a video reportáže nebo fultextové 
vyhledávání napříč celými webovými stránkami. McPHAIL, T. (2006). Global Communications. Oxford: 
Blackwell Publishing, 59‐65 s. 
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verze se díky poskytnutí reklamního prostoru generovala velmi 

slušný příjem.102 

Společnost Time Warner měla za sebou již jeden neúspěšný pokus 

o internetové aktivity. Projekt Pathfinder byl spuštěn v roce 

1994. Jeho cílem bylo poskytnout uživatelům obsah z širokého 

portfolia produktů společnosti (magazíny, filmy, seriály, 

televizní show). Díky neznalosti internetu a chybovosti 

samotného systému si k němu uživatelé nenašli cestu a 

Pathfinder a byl v roce 1999 ukončen.103     

 

 

2.5.6. Fúze s AOL 

2.5.6.1.  Time Warner 

V roce 1999, kdy byla již zřejmá fúze s AOL, patřila Time 

Warner k nejvýznamnějším mediálním společnostem na světě. 

Společnost měla sídlo v New Yorku a působila převážně na území 

Spojených států. Do oblasti jejího působení patřil filmový 

průmysl, televizní vysílání, kabelové sítě a tištěná média. 

Právě televizní vysílání104 a filmový průmysl105 byly Turnerovým 

vkladem do Time Warner.  

 

 

2.5.6.2.  AOL (America Online) 

Společnost America Online byla založena v roce 1983 pod názvem 

CVC (Control Video Corporation). Původním záměrem byla výroba 

                                                            
102 FUSCO, M. (2006). An Analysis of the Competing Business Models in Online Journalism.Betlehem: 
Lehigh University, 27‐33 s. 
103 KLEIN, A. (2003). Stealing Time, Steve Case, Jerry Levin and the Collapse of AOL Time Warner. New 
York: Simon&Schuster, 76‐78 s. 
104 Televizní vysílání se skládalo ze dvou divizí – Turner Networks a HBO. Turner Networks 
provozovala kanály CNN, Headline News, TNT, Cartoon Network a internetové stránky 
CNNMoney.com, CNN.com, NASCAR.com, PGA.com a CartonNetwork.com. ŠTĚDROŇ, B. BUDIŠ, P., 
ŠTĚDROŇ B. jr. (2009).  Marketing a nová ekonomika. Praha: C. H. Beck, a.s. 169 s. 
105 V této oblasti přispěl Turner filmovým studiem New Line Cinema. ŠTĚDROŇ, B. BUDIŠ, P., 
ŠTĚDROŇ B. jr. (2009).  Marketing a nová ekonomika. Praha: C. H. Beck, a.s. 169 s. 
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počítačových her pro počítače Atari. V roce 1985 CVC změnila 

svou strategii a pod názvem Q-link začala poskytovat online 

podporu pro počítač Commodore 64 a 128. V roce 1989 mění 

společnost název na America Online. Internetové služby 

poskytovala svým předplatitelům a majitelům počítačů Apple, 

v 90. letech pak do svého portfolia zahrnula i počítače 

s operačním systémem Windows. Během 90. let se společnost 

stala vedoucím poskytovatelem internetu na území USA. Později 

společnost expandovala i do Evropy a Asie. Od roku 1991 byl 

lídrem společnosti Steve Case, který po fúzi s Time Warner 

působil v jako předseda představenstva.106 

 

 

2.5.6.3.  Fúze 

V roce 2000 společnost Time Warner oznámila fúzi s AOL107 a 

v témže roce byl obchod povolen Federální obchodní komisí 

(FCT). V lednu 2001 došlo k oficiálnímu založení AOL Time 

Warner.108  

Spojení společností bylo oznámeno, aniž by o tom někteří 

představitelé top managementu Time Warner věděli a měli 

možnost do procesu jakkoli zasáhnout. Turner jako největší 

akcionář Time Warner nebyl Levinem a Caseem do nového vedení 

restrukturalizované AOL Time Warner zařazen.109110  

AOL Time Warner se tak stala první plně integrovanou mediální 

a komunikační společností s podporou internetu.111 Vedení Time 

Warner očekávalo, že fúze přinese nové zákazníky, kteří se 
                                                            
106 http://www.webhostingreport.com/learn/aol.html 
107 V roce 2003 kvůli obrovským finančním problémům musel odstoupit. McPHAIL, T. (2006). Global 
Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 62 s. 
108 ŠTĚDROŇ, B. BUDIŠ, P., ŠTĚDROŇ B. jr. (2009).  Marketing a nová ekonomika. Praha: C. H. Beck, 
a.s. 168 s. 
109 Na obálce knihy Stealing Time, Steve Case, Jerry Levin and the Collapse of AOL Time Warner autor 
zanechal poznámku k vyšachování Turnera ze společnosti AOL Time Warner. Píše, že Turner byl 
z fúze rozčarovaný. Stejně tak jako se Levin zbavil vlivu Turnera, pracoval Turner na tom, aby odstavil 
Levina. Když byly odhaleny podvody v účetních knihách AOL, přestal Turner věřit i Caseovi. pozn. 
autor 
110 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 320‐323 s. 
111 Tato fúze byla největší na území Spojených států a AOL Time Warner se zároveň stala největší 
světovou mediální společností. ŠTĚDROŇ, B. BUDIŠ, P., ŠTĚDROŇ B. jr. (2009).  Marketing a nová 
ekonomika. Praha: C. H. Beck, a.s. 168 s. 
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rekrutují z řad klientů AOL112. AOL měla zároveň přinést 

technologický pokrok nutný k posunutí Time Warner na novou 

sofistikovanější úroveň. Ze strany Time Warner mohla AOL 

počítat s využitím široké škály mediálních produktů.113 

Restrukturalizací, která byla dokončena v roce 2003, se 

spojila aktiva obou společností. V témže roce se společnost 

přejmenovala zpět na Time Warner. Tímto krokem vedoucí 

zastupitelé nepřímo přiznali neúspěšnost fúze.114   

 

 

2.5.6.4.  Důvody neúspěchu 

Společnost AOL byla ve srovnání s Time Warner mnohem menší. 

Měla mnohem menší zisk i počet zaměstnanců a pouze čtvrtinový 

obrat.115 V tržní kapitalizaci116 však byla větším hráčem AOL a 

překvapivě ona získávala Time Warner117. Fúzí vznikl mediální 

kolos o hodnotě 350 miliard dolarů. Do dnešní doby je obchodní 

spojení AOL a Time Warner největším na území Spojených 

států.118 

Prvním důvodem neúspěchu bylo rozplynutí internetové 

bubliny119, které se odehrálo v březnu 2000, kdy technologický 

index NASDAQ dosáhl svého vrcholu a poté začal klesat a v létě 

                                                            
112 V roce 1999 ovládala AOL téměř 25 % amerického trhu poskytovatelů internetového připojení. 
MARKHAM, J. W. (2009).  A Financial history of Modern U.S. Corporate Scandals from Enron to 
Reform.New York: M.E. Sharpe,Inc. 354 s. 
113 McPHAIL, T. (2006). Global Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 63 s. 
114 ŠTĚDROŇ, B. BUDIŠ, P., ŠTĚDROŇ B. jr. (2009).  Marketing a nová ekonomika. Praha: C. H. Beck, 
a.s. 168 s. 
115 http://businessworld.cz/ostatni/historie‐america‐online‐aol‐5864 
116 Vyjadřuje hodnotu firmy na základě tržního ohodnocení cen jejích akcií. Hodnota je získána 
součinem všech vydaných akcií firmy a aktuální ceny akcií na trhu. http://www.akcie.cz/slovnik/trzni‐
kapitalizace?gclid=CM2GwcX76aUCFUco3wodJjst1Q 
117 Po fúzi patřilo 55 % akcí AOL a 45 % Time Warner. 
http://www.nytimes.com/2010/01/11/business/media/11merger.html?_r=1 
118 http://www.nytimes.com/2010/01/11/business/media/11merger.html?_r=1 
119 Podle ekonomické hypotézy efektivních trhů bubliny neexistují. Nemohou ani vzniknout, protože 
bublina je z definice iracionálním jevem a iracionalita je v přímém rozporu s tvrzením o efektivitě. Na 
skutečně efektivním trhu nikdy žádný bublina vzniknout nemůže, protože pak by tento trh nemohl 
být efektivní. Přesto bubliny vznikají, příkladem může být internetová bublina z roku 2000, která 
ovlivnila nově založenou AOL Time Warner. 
KOHOUT, P. (2006). Finance po krizi. Praha: GRADA Publishing, 130 s. 
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roku 2003 dosáhl svého dna.120 Na vině celé situace na trhu 

bylo přehnané očekávání investorů. Ti koncem 90. let viděli 

v internetu obrovský finanční potenciál, agresivně do něj 

investovali, aby mohli urvat co největší podíl na trhu. Velké 

investice a malé příjmy znamenaly pro mnoho firem existenční 

problémy. Společnosti-„dot-com“ investoři škrtaly své výdaje 

na reklamu, čímž trpěla AOL, která inzertní prostor nabízela. 

Vytyčených ambiciózních cílů management společnosti nedosáhl a 

cena akcií AOL Time Warner tak začal klesat.121 

Druhý důvod neúspěchu akvizice souvisí s prvním. V roce 2002 

vyšetřování Komise pro cenné papíry (S.E.C) a Ministerstva 

spravedlnosti (Department of Justice) odhalilo machinace 

v účetních knihách společnosti AOL.122 Jednalo se o sjednávání 

dlouhodobých kontraktů s „dot-com“ společnostmi, které 

znamenaly okamžitou peněžní podporu, ale zároveň také kryly 

klesající příjmy. Nejvýrazněji se však na problémech projevily 

očekávání z budoucích obchodů (zmíněné cíle v předchozím 

odstavci), které vyhnaly tržní cenu AOL.123 

Kombinace těchto zásadních pochybení vedla k tomu, že fúze AOL 

Time Warner je dnes předkládána jako učebnicový příklad 

neúspěšného spojení společností. 

 

 

2.5.6.5.  Turner a AOL Time Warner 

Přestože byl Turner největším akcionářem AOL Time Warner, 

nezastával v novém vedení žádnou významnou pozici. Nemohl se 

tak podílet na strategických rozhodnutích a v květnu 2003, 

                                                            
120 ŠTĚDROŇ, B. BUDIŠ, P., ŠTĚDROŇ B. jr. (2009).  Marketing a nová ekonomika. Praha: C. H. Beck, 
a.s. 183 s. 
121 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group, a.s. 323‐327 s. 
122 Impulsem k zahájení vyšetřování byly články redaktora Washington Post Aleca Kleina, který v létě 
2001 obdržel anonymní telefonát, který ho na účetní machinace upozornil. 
http://www.nytimes.com/2010/01/11/business/media/11merger.html?pagewanted=4&_r=1 
123 A Financial history of Modern U.S. Corporate Scandals from Enron to Reform.New York: M.E. 
Sharpe,Inc. 356 s. 
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shodou okolností společně se Stevem Casem124, definitivně ze 

společnosti odchází. Během let 2000-2003 přišel Turner o 8 

miliard dolarů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
124 Gerald Levin odešel ze společnosti o rok dříve, v květnu 2002. Stalo se tak po zasedání 
představenstva, kdy byl nepřímo obviněn za neúspěch fúze. McPHAIL, T. (2006). Global 
Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 65 s.  
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3. Cable News Network (CNN) 

3.1.  Historie televizního zpravodajství v USA 

Televize je hlavním zpravodajským zdrojem Spojených již více 

než 45 let. Její cesta vedla od lokálních a národních stanic, 

přes kabelové a satelitní vysílání až k internetu.  

Pionýrem v oblasti televizních zpráv byl Edward R. Murrow125126, 

zaměstnanec CBS, který se svým týmem téměř 10 let strávil 

experimentováním a hledáním nového, trvalejšího formátu. Během 

40. let zástupci tisku ani rádia nebrali televizní vysílání 

jako rovnocenného soupeře a přehlíželi jej. Snaha Murrowova 

týmu se projevila v 50. letech, kdy si miliony lidí pořizovali 

televizní přijímače. Murrow se svým týmem během výzkumu 

dokázal vyvinout funkční formát, který během krátké chvíle 

převálcoval tištěné i radiové zpravodajství. Mnoho velkých 

jmen radiového vysílání bylo nuceno vystupovat i v televizi. 

Televizní zpravodajství bylo přehlíženo některými učenci, 

kteří byli toho názoru, že co není psané, jako by nebylo a 

neplatilo. Mluvené slovo a obrázky jsou něco málo důležitého. 

Další důvody přehlížení zpráv byly technického rázu. Zprávy 

byly vysílány on-line, protože ještě neexistovalo žádné 

záznamové médium, které by redaktoři využili k přehrání předem 

                                                            
125 Edward S. Murrow (1908‐1965) je považován za zakladatele amerického televizního zpravodajství. 
V roce 1935 v rádiu CBS zaujímal pozici ředitele pro rozhovory a vzdělání. V letech 1935‐1937 působil 
jako ředitel pobočky CBS v Londýně. Během druhé světové války se zabýval trénováním a najímáním 
válečných  dopisovatelů  a  zároveň  vedl  výzkum  týkající  se  televizního  zpravodajství.  Byl  autorem 
několika  publicistických  pořadů,  které  se  v 50.  letech  vysílaly  v prime  timu.  V roce  1958  ze  CBS 
odchází  a  je  jmenován  prezidentem  Kennedym  ředitelem  Informační  agentury  Spojených  států 
(USIA), kde zůstává do roku 1964. Byl jednou ženatý a měl jednoho syna.  
126 Skutečným iniciátorem aktivity kolem zpráv nebyl Murrow, ale William S. Paley (1901‐1990). Paley 
byl od roku 1928 majitelem společnosti CBS (Columbia Broadcasting System). Paley byl přínosem 
nejen pro samotné CBS, ale i pro celou oblasti radiového a televizního vysílání. V rádiu byl úspěšný 
díky velmi dobře nastaveným finančním podmínkám mezi CBS a jeho pobočkami. Koncem 30. let 
minulého století se začal zabývat televizním vysíláním. Díky jeho invenci vznikl tým Edwarda R. 
Murrowa (viz kapitola 4.1). Paleyovi na televizním vysílání velmi záleželo a investoval do něj. Během 
40. let angažoval největší postavy radiového vysílání (Fred Friendly, Reuven Frank, Walter Cronkite), 
aby televizní vysílání zpopularizovaly. Počátkem 50. let vyvinuli vědci v laboratořích CBS první 
mechanickou systém barevné televize, který se na krátkou chvíli stal národním americkým 
standardem. Ačkoli v roce 1977 odchází, udržuje si v CBS silné předsednictví. Se svým nástupcem 
Thomasem H. Wymanem, které ho sám osobně najímá v roce 1980, se po neúspěšném pokusu 
převzetí Tedem Turnerem dostává do křížku a v roce 1986 na jeho pozici nasazuje Lawrence Tische 
(do té doby držitel největšího bloku akcií). Poté se Paley ve společnosti více angažuje až do své smrti. 
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připravené reportáže. Murrowův výzkum a zároveň vysílání zpráv 

vyvolávaly okamžité reakce tisku a rádií. Ty považovaly 

zpravodajství za své teritorium a nové médiu ostře 

kritizovaly.127 Během 40. let byla díky 2. světové válce 

situace pro proniknutí televizního zpravodajství ještě mnohem 

složitější. Týmu Edwarda R. Murrowa se povedlo položit základy 

televizního zpravodajství, na nichž poté stavěli další. Jejich 

výzkum zároveň otevřel dveře do nových oblastí.128 

Koncem 40. let se začala výrazněji projevovat i konkurence 

CBS. Jako první spustila své zpravodajské vysílání stanice 

DuMont, která vysílala v letech 1947 až 1949.129 CBS začala 

vysílat v srpnu 1948 pořadem CBS-TV News. V roce také 1948 

začaly vysílat své denní zprávy NBC a ABC.130 NBC dokonce CBS o 

několik měsíců ve spuštění vysílání předběhla. Další 

výraznější konkurence se díky zmrazení vydávání televizních 

licencí nevytvářela (viz kapitola 3.3.1). 

V 50. letech začaly televizní stanice již experimentovat 

s jednotlivými formáty. Příkladem může být zavedení 60 

minutových pořadů (Douglas Edwards with the News na CBS) nebo 

program See it Now dvojice Murrow/Friendly.  

Rozvoj zpráv také limitovaly technické nedostatky, které se 

samozřejmě postupem let odstraňovaly. Neaktuálnost a spojení 

východního a západního pobřeží Spojených států souvisely 

především s distribucí. V roce 1951 však nedostatky vyřešilo 

položení koaxiálního kabelu napříč Státy. V roce 1956 byla 

poprvé použita videokazeta, což můžeme pokládat za revoluční 

krok, protože do té doby neexistovalo žádné záznamové médium. 

Dalším výrazným technickým pokrokem proběhlo v 60. letech, kdy 

diváci mohli sledovat již barevné zpravodajství. 

                                                            
127 PEMBER, D. R. (1986). Mass Media in America. Oxford: Blackwell Publishing, 65 s. 
128 CONWAY M. (2009). The origin of television news in America: the visualisers of CBS in the 1940th. 
New York: Peter Lang Publishing, Inc. 1‐6 s. 
129 Stanice DuMont přestala vysílat v roce 1955. pozn. autor 
130 NBC spustila své vysílání blokem The Camel Newsreel Theatre. 
http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=newsnetwork 
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Zpravodajství 60. a 70. let se nese v duchu války ve Vietnamu 

a několika atentátů131. Do spuštění vysílání Turnerova CNN 

zůstávají zprávy téměř totožné.132 

Otázkou zůstává, proč se jiné televizní stanice neodhodlaly 

k realizaci stejného projektu jako Turner. Odpovědí bylo, 

ztrátovost zpravodajských bloků. Síťové stanice ABC, CBS a NBC 

došly k závěru, že náklady vynaložené na přípravu a vysílání 

zpravodajství byly mnohem vyšší než příjmy z reklamy během 

zpravodajského bloku.133 

 

 

3.2.  CNN – Cable News Network 

3.2.1. Základní koncepce a financování CNN 

Do základního konceptu CNN se promítly Turnerovy myšlenky o 

úplné koncentraci zpráv do jediného kanálu a zároveň jejich 

rozdílná interpretace směrem k divákovi.134135 Díky překonání 

v televizním zpravodajství rozšířeného cynismu a ražení 

nekonvenčního přístup, se CNN stala skutečným lákadlem pro 

diváky. Panovala i teorie, že CNN dokázala zpravodajství 

přetvořit z „něčeho, co se stalo“ na „něco, co se děje“. Za 

neortodoxním přístupem je neortodoxní organizace zobrazující 

originalitu, dynamiku a především rychlost odezvy. Rychlost je 

diváky zásadní, a proto se stanice stala magnetem. Co se týče 

struktury CNN centralizovaná a zároveň i decentralizovaná 
                                                            
131 V roce 1963 televize okamžitě přerušily své programy, když se dozvěděly o atentátu na J. F. 
Kennedyho a své vysílání věnovaly pouze této události. Dalšími událostmi, kterým televize věnovaly 
výrazně větší zpravodajský prostor, byl atentát na Martina Luthera Kinga (1968), atentát na Roberta 
Kennedyho (1971), washingtonský protest proti válce ve Vietnamu (1971) nebo aféra Watergate 
prezidenta Nixona. http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=newsnetwork 
132 http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=newsnetwork 
133 KÜNG‐SHANKLEMAN L. (2000). Inside the BBC and CNN: managing media organization. London: 
Taylor & Francis Group. 80‐81 s. 
134 Zpravodajství ostatních stanic bylo uhlazené a radikální. Turner žádal objektivní a zcela reálnou 
nezkreslenou interpretaci zpráv. KÜNG‐SHANKLEMAN L. (2000). Inside the BBC and CNN: managing 
media organization. London: Taylor & Francis Group. 79 s. 
135 Objektivitu zpravodajství, tzn. vyvážené zpravodajství o kontroverzních veřejných tématech, pro 
kterou byl i Turner, vyžadovala i tzv. doktrína spravedlnosti (Fairness Doctrine). Od jejího opuštění 
v roce 1987 dochází častěji k ideologicky motivovanému vysílání. Příkladem může být síť Fox Ruperta 
Murdocha, u které je zřetelná pravicová orientace. HALLIN, D., MANCINI P. (2008). Systémy médií 
v postmoderním světě. Praha: Portál. 241‐242 s. 
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stanice. Přestože centrum aktivit je v Atlantě, organizaci 

představuje i rozsáhlá mezinárodní síť a strukturu tím zcela 

mění.136 

CNN je financována ze dvou zdrojů. Prvním jsou poplatky od 

poskytovatelů kabelového připojení. Dalším zdrojem byla 

samozřejmě reklama. Protože se však reklamní bloky několikrát 

denně opakovaly a byly postupně aktualizovány, rozložily se 

náklady na jejich výrobu. Právě kladnou bilancí náklady vs. 

výnosy výrazně lišila od konkurence.137 Díky satelitnímu 

přenosu a šíření signálu na další kontinenty, mohla CNN 

inzerentům zaručit mnohem větší prostor a cílovou skupinu o 

150 milionech diváků.138 

Koncepce CNN koresponduje se severoatlantickým139 liberálním 

modelem médií, který je celosvětově považován za normativní 

ideál. Do skupiny patří Spojené státy, Kanada, Velká Británie 

a Irsko. Brzký rozvoj bulváru také neposkytl prostor pro 

vytvoření jiných typů médií (stranické, odborové, náboženské 

či jiné nekomerční). Žurnalistika je informativní, 

profesionální a tradičně politicky neutrální. Výrazným rysem 

liberálního modelu je komercionalizace žurnalistiky. Komerční 

vysílání má zejména ve Spojených státech převahu nad 

minoritním veřejným vysíláním.140 

 

 

3.2.2. Spuštění CNN a další vývoj 

Po spuštění satelitního vysílání Superstation koncem 70. let, 

hledal Turner další možnosti rozšíření své společnosti. 

Protože si kabelové vysílání dokázalo za krátkou chvíli najít 
                                                            
136 KÜNG‐SHANKLEMAN L. (2000). Inside the BBC and CNN: managing media organization. London: 
Taylor & Francis Group. 78‐79 s. 
137 Kabeloví operátoři museli dle smluv Turnerovi platit za každého příjemce CNN. KÜNG‐
SHANKLEMAN L. (2000). Inside the BBC and CNN: managing media organization. London: Taylor & 
Francis Group. 79 s. 
138 I přestože CNN zadavatelé reklamy využívali více než konkurenci, měla vzhledem ke starší a 
nízkopříjmové cílové skupině stále malou atraktivitu. KÜNG‐SHANKLEMAN L. (2000). Inside the BBC 
and CNN: managing media organization. London: Taylor & Francis Group. 114 s. 
139 V rámci liberálního modelu však můžeme u jednotlivých zemí najít drobné odlišnosti. HALLIN, D., 
MANCINI P. (2008). Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál. 223 s. 
140 HALLIN, D., MANCINI P. (2008). Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál. 223‐224 s. 
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početnou skupinu diváků, nabízelo se Turnerovi spuštění nového 

televizního kanálu. Filmová (HBO) a sportovní (ESPN) stanice 

již byly spuštěny, a proto se rozhodl pro 24 hodinové 

zpravodajské vysílání.  

Turner zvolil zpravodajský kanál také z toho důvodu, že 

v danou dobu neměl žádné informace o realizaci podobného 

projektu. Výhodou pro CNN byl i fakt, že stanice CBS, ABC a 

NBC vysílaly zpravodajství pouze v pevně daných časech141 a 

během dne byly jediným informačním zdrojem pouze noviny a 

rádio.142  

Cílovou skupinou pro CNN byli ti diváci, kteří chtějí mít 

okamžitě po zapnutí televize potřebné informace a nemusí čekat 

na pravidelné zpravodajské bloky.143 Před spuštěním samotné 

stanice neprováděl Turner žádné marketingové výzkumy, aby si 

ověřil, je-li jeho koncept životaschopný. Zpravodajství CNN 

zajišťovala vlastními reportéry a postupem času se rozšiřovala 

síť jak kanceláří národních, tak i v zahraničí.144145 

Přípravy a samotné spuštění stanice proběhly v rekordním 

čase.146 Během 374 dní147 dokázal Turner se svým týmem dát 

dohromady veškeré potřebné vybavení a lidské zdroje a dne 1. 

června 1980 byla CNN spuštěna.148149 

                                                            
141 Během běžného vysílacího dne se jednalo se o ranní zpravodajský blok Today a Good Morning 
America. Další zpravodajské bloky následovaly až vpodvečer v 18 a 19 hodin a den byl zakončen 
blokem kolem 23. hodiny. TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group 
147 s.  
142 Malé flexibility velkých televizních stanic a jejich nahuštěného denního programu dokázal Turner 
využít již v minulosti, když posunul časy začátků vysílání o z celé hodiny o pět minut později a 
odměnou mu byla větší sledovanost. KÜNG‐SHANKLEMAN L. (2000). Inside the BBC and CNN: 
managing media organization. London: Taylor & Francis Group. 80 s. 
143 Typický divák CNN je vzdělaný, technicky zdatný a požaduje zpravodajství okamžitě, v daný 
moment potřeby. http://brandedcontent.adage.com/360/details.php?brand=1 
144 Díky velmi nízkému rozpočtu a téměř žádným zkušenostem ve zpravodajské byly počátky vysílání 
opravdu amatérské, což bylo znát. Proto se zpočátku CNN říkalo „Chicken Noodle Network“. 
TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group 146‐154 s. 
145 V současnosti CNN provozuje 13 kanceláří v USA a 33 v dalších zemích na světě. 
http://www.cnnasiapacific.com/factsheets/?catID=10 
146 Dle dostupných informací vyhrazovaly stanice velké trojky na roční provoz zpravodajských redakcí 
stanic 200‐300 milionů dolarů. Aby Turner zajistil dostatek financí na provoz CNN, musel prodat 
stanici WRET v Charlotte. RNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group 153 s. 
147 Oznámení spuštění CNN proběhlo na tiskové konferenci 21. května 1979. KÜNG‐SHANKLEMAN L. 
(2000). Inside the BBC and CNN: managing media organization. London: Taylor & Francis Group. 79‐
82 s. 
148 KÜNG‐SHANKLEMAN L. (2000). Inside the BBC and CNN: managing media organization. London: 
Taylor & Francis Group. 79‐82 s. 
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První roky byla stanice ztrátová150 a Turner musel použít volné 

finanční prostředky ze Superstation, aby CNN vůbec udržel 

v provozu. Vážné finanční situaci nepomohlo ani spuštění 

konkurenční Satelitte News Channel (SNC) v červnu 1982.151 

Jakmile se Turner dozvěděl o přípravě konkurenční stanice, 

spustil narychlo realizaci CNN2152, která začala vysílat 

v lednu 1982. Tento krok pravděpodobně odvrátil CNN od krachu. 

V říjnu 1983 přestala stanice SNC vysílat a zástupci ji  

prodali za 25 milionů dolarů Turnerovi.153 

V roce 1985 se skupina CNN rozšiřuje o CNNI neboli Cable News 

Network International. Vytvoření CNNI je opět reakcí na 

případný konkurenční boj. Turnerovým cílem bylo uspět na 

mezinárodním poli, rozšířit tak možnosti skupiny CNN a stát se 

zpravodajským lídrem v celosvětovém měřítku.154 

25. října 1987 začíná vysílat i CNN World Report155, která měla 

za úkol zlepšovat informovanost lidí o dění v ostatních zemích 

světa. World Report/World View je nejdéle běžící rubrikou 

CNNI. 156  

V dalších letech se přidalo také radiové vysílání CNN radio a 

v roce 1988 následovalo spuštění Turner Noticero CNNI, což 

bylo vysílání ve španělštině. V roce 1989 již měla 1.600 

zaměstnanců a bylo možné ji shlédnout v 65 zemích po celém 

světě.157 Skupina kolem CNN se i nadále rozšiřovala. V roce 

1995 Turner spouští i internetovou verzi CNN Interactive na 

doméně cnn.com (viz kapitola 3.5.5.).  

                                                                                                                                                                         
149 Přibližně 4 měsíce před spuštěním CNN se na oběžné dráze ztratil satelit SATCOM III, který měl 
sloužit k vysílání. Protože RCA jako majitel satelitu, nebyla ochotna situaci řešit, Turner na ně podal 
žalobu, se kterou uspěl. RCA musela uvolnit prostor na SATCOM I, kde již vysílala Superstation. 
TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group 167‐169 s.   
150 Měsíční ztráty se pohybovaly kolem 2 milionů dolarů. Provoz CNN byl opravdu náročný a to i 
z důvodu zřizování poboček v zahraničí (první pobočky byly zřízeny v Římě a Londýně). 
http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=cablenewsne 
151 Stanice SNC byla joint venture společností ABC a Westinghouse Broadcasting. 
http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=cablenewsne 
152 Stanice CNN2 byla v roce 1983 přejmenovaná na Headline News. 
153 TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group 181‐182 s. 
154 McPHAIL, T. (2006). Global Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 143 s. 
155 Sekce V současnosti nese tato rubrika název World View. pozn. autor 
156 Sekce World Report byla tvořena žurnalisty z různých zemí světa, kteří do redakcí zasílají 
reportáže o své zemi. V současnosti se jedná o 350 přispěvovatelů ze 150 zemí světa. 
http://edition.cnn.com/CNNI/Programs/world.view/ 
157 http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=cablenewsne 
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V současnosti má několik divizí - CNN.com, CNN Domestic, CNN 

International, CNN Headlines News, CNN+, CNN Turk, CNN en 

Español, CNN Airport Network, CNN-IBN, CNNj, CNN Chile, n-t.  

 

 

3.2.3. Úspěch CNN 

Za dobu své existence CNN prošla a v současnosti ještě 

prochází třemi obdobími, jejichž překonání ve výsledku 

samotnou stanici posílilo. Prvním obdobím je nejen samotné 

spuštění CNN, ale i Turnerův boj o její přežití a boj s první 

konkurencí v podobě SNC. Dalším obdobím je zpravodajské 

pokrytí války v zálivu, po kterém se CNN stala globálním 

hráčem a mohla tak konkurovat dalším zpravodajským 

organizacím. V současné době prochází třetím obdobím, které se 

týká převážně nabízení nových služeb a produktů (např. 

odesílání zpráv na mobilní telefony, prohlížeče zpravodajství 

na mobilních telefonech, atd.).158 

Svou připravenost poskytovat živé vysílání částečně CNN 

ukázala při demonstracích na náměstí Tienanmen v čínském 

Pekingu v roce 1989, ale jednoznačným úspěchem CNN bylo období 

války v zálivu. Stanice byla velmi dobře připravená na 

zajištění živých přenosů a mapování celé oblasti a okolností. 

CNN nezajišťovala pouze živé přenosy bombardování Iráku 

spojeneckými vojsky, ale stala se médiem, jehož 

prostřednictvím lídři světových mocností komunikovali a 

věděli, jak se válka vyvíjí.159 

Bylo určitě velmi nebezpečné nechávat žurnalisty ve válečné 

zóně, ale pro CNN byla daná situace příležitostí a obrovskou 

výzvou.160 Skutečnost, že reportéři CNN161 zůstali ve válečné 

                                                            
158 KÜNG‐SHANKLEMAN L. (2000). Inside the BBC and CNN: managing media organization. London: 
Taylor & Francis Group. 81 s. 
159 Příkladem může být oznámení jordánského krále Husseina o krizi v zálivu, které proběhlo živě přes 
CNN. McPHAIL, T. (2006). Global Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 148 s. 
160 Před začátkem bombardování byly na ve válečné zóně stovky žurnalistů. Čtyři dny po začátku 
války zbylo v oblasti zálivu pouze 17 zpravodajů, z toho 9 bylo ze CNN. Ačkoli byli žurnalisté 
americkou vládou vyzvání k opuštění válečné zóny, rozhodli se zůstat a poskytovat zpravodajství. 
McPHAIL, T. (2006). Global Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 148 s.  
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zóně, je nejen důkazem jejich odvahy, ale také výsledkem 

zákulisního vyjednávání s vládními špičkami Spojených států.162 

Žurnalisté a technici CNN nejenže poskytovali zpravodajství 

vlastní stanici, ale také pro podstatnou část diváků po celém 

světě. Válečné reportáže přebíraly téměř všechny zpravodajské 

stanice. CNN se tak stala jediným zdrojem, který poskytoval 

aktuální informace.163 

Ačkoli všichni diváci sledovali živý televizní přenos z války, 

a byli jím naprosto uchváceni, nikdo se v daný moment 

nezabýval otázkou pravdivosti poskytovaných informací. Je-li 

otázka pravdivá či ne, se diváci dozvěděli s postupem času a 

sledem událostí.164 Na obranu reportérů můžeme říci, že 

ověřování informací v tak obrovském časovém presu, ve 

válečných podmínkách a v rámci živého vysílání nebylo 

jednoduché. 

Turner a CNN vyšly z této války jako vítězové. Ačkoliv stanice 

měla od začátku mnoho odpůrců, během války v zálivu ukázala 

své možnosti a dalším stanicím směr, kterým se může televizní 

zpravodajství v následujících letech vyvíjet.  

 

 

3.2.4. Konkurence CNN 

Ačkoliv je nutné rozlišovat národní i celosvětový trh 

zpravodajských kanálů, staly se z národních konkurentů 

postupně i konkurenti celosvětoví.  

                                                                                                                                                                         
161 Hlavními postavami týmu CNN byli reportéři Peter Arnett a Bernard Shaw. Arnett byl zkušeným 
reportérem, který za zpravodajství z války ve Vietnamu obdržel Pulitzerovu cenu. Shaw byl neméně 
zkušený. Pro CNN poskytoval zpravodajství z demonstrací na pekingském náměstí Tienanmen v roce 
1989. V období války v Zálivu natočil rozhovor se Saddámem Husajnem. http://www.museum.tv/  
162 Generální ředitel CNN Tom Johnson (ve funkci 1990‐2001) měl pro získání výjimečného povolení 
jednání se špičkami CIA, se zástupci Národní bezpečnosti a dokonce i s prezidentem Spojených států 
Georgem W. Bushem. TURNER, T., BURKE, B. (2009).  Říkejte mi Ted. Litomyšl: Eastone Group 247‐
249 s. 
163 Fakt, že CNN se za války stala téměř jediným informačním zdrojem, nezůstalo bez reakce. Po 
skončení války se několik vlád rozhodlo, že pro závažné události (válka, přírodní katastrofy, atd.) 
budou mít připraveného vlastní tým, aby nemusely přejímat zpravodajství, jako se to stalo v případě 
CNN. McPHAIL, T. (2006). Global Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 148 s. 
164 http://www.pbs.org/weta/reportingamericaatwar/reporters/arnett/livecoverage.html 
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Na americkém trhu se první konkurence objevila v roce 1982 

stanice SNC (kapitola 4.2.2.). Po „odbourání“ tohoto 

protivníka se další konkurenční stanice začaly výrazněji 

prosazovat až ve druhé polovině 90. let. První z nich, stanice 

CNBC (Consumer News and Business Channel) vznikla sice v roce 

1988, ale na úspěchy čekala téměř deset let.165 V roce 1997 se 

CNBC spojila se společností Dow Jones166, která jí výrazně 

pomohla. V současné době je tento kanál přístupný více než 175 

milionům diváků po celém světě.167 Společnost Dow Jones se 

stala také obchodním partnerem NBC a Microsoftu a všichni se 

podílí na realizaci dalšího konkurenčního kanálu MSNBC. 

Internetová verze této kabelové televize je jednou 

z nejnavštěvovanějších zpravodajských stránek na světě. 

Největší současnou konkurencí pro CNN je stanice Fox News 

Channel (FNC). V roce 1996 ji založil australský mediální 

magnát a Turnerův dlouholetý protivník Rupert Murdoch. Během 

téměř 15 let své existence dokázala stanice FNC nejen vyrovnat 

sledovanost CNN168, ale v posledních letech ji dokonce společně 

s MSNBC překonat.169  

CNN byla celosvětovým lídrem během první války v zálivu, 

stanice FNC se jím stala během války v Afganistánu. Příčinou 

odlišného přístupu CNN ke zpravodajství z války v Afganistánu 

byly vedením omezené finance. Za odliv diváků počátkem nového 

tisíciletí mohla také politická orientace. Turner vždy 

preferoval objektivní, politicky nevyhraněné zpravodajství, 

což se mu během doby, kdy stanici vlastnil, dařilo. Nedlouho 

po výsledcích voleb 2004 se však situace radikálně změnila. 

                                                            
165 V roce 1991 se kanál CNBC fúzuje s doté doby největším kabelovou zpravodajskou televizí FNN 
(Financial News Network). O FNN měl zájem i Turner, ale jeho snaha o koupi tohoto kanálu mu 
překazilo představenstvo. PARSONS, P. (2008). Blue skies : a history of a cable television . 
Philadelphia: Temple University Press, 536 s. 
166 Dow Jones & Company je jednak tvůrcem nejznámějšího ukazatele ekonomického vývoje na 
americkém trhu a zároveň také vlastníkem deníků Wall Street Journal. V červenci 1997 koupil 
společnost za více než 5 miliard dolarů magnát Rupert Murdoch. 
http://www.washingtonpost.com/wp‐dyn/content/article/2007/07/16/AR2007071602075.html 
167 PARSONS, P. (2008). Blue skies : a history of a cable television . Philadelphia: Temple University 
Press, 536 s. 
168 Již 6 let, v roce 2002, od spuštění dokázala stanice Fox News překonat do té monopolní CNN 
v měsíčním sledování. http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=25597 
169 Dle deníku New York Times CNN velmi rychle klesá sledovanost jak v běžném denním čase, tak i 
v primetimu. První čtvrtletí tohoto roku bylo pro Fox News Channel nejúspěšnějším po dobu 
existence. http://www.nytimes.com/2010/03/30/business/media/30cnn.html?_r=1 
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CNN stále razila střední cestu, ale voliči se rozdělili mezi 

pravé republikánské křídlo a levé demokratické křídlo (51 % ku 

49 %). Publikum konzervativních republikánů sledovalo 

především FNC a tím tak zvýšila její sledovanost. Právě 

nevyjasněná politická vyhraněnost, volby 2004 a situace po ní 

velmi oslabily pozici CNN na americkém trhu.170  

Na mezinárodním poli se CNN střetávala (a stále střetává) se 

zpravodajskou stanicí BBC (British Broadcasting 

Corporation).171 BBC je významná ze dvou důvodů. Prvním je, že 

působí ve stejné oblasti jako CNN a je tak její významnou 

konkurencí. Druhým důvodem je účel jejího založení, díky 

kterému postupně získála současnou pozici na celosvětovém 

trhu. Původně radiové vysílání mělo za úkol poskytovat 

informace britským koloniím. Díky faktu, že stanice byla od 

svého počátku nekomerční, si získala mnoho diváků a 

posluchačů. Ačkoli pozice BBC a stav mediálního trhu v době 

založení a nyní je zcela odlišná, rozsah vysílací sítě stanici 

zůstal do dnes, stejně jako vědomí, že na trhu tato stanice 

působí.172 

CNN si udržovala víceméně monopolní postavení více než 15 let. 

S nástupem uvedených silnějších konkurentů postupně její 

slábne i její vliv. V současnosti jsou diváci rozděleni mezi 

tyto stanice přibližně ve stejném počtu.173 

 

 

3.2.5. CNN efekt 

V souvislosti se zpravodajstvím z války v perském zálivu a 

následně i akcích americké armády v Somálsku se začalo mluvit 

                                                            
170 McPHAIL, T. (2006). Global Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 157‐158 s. 
171 BBC vznikla jako radiová stanice v roce 1922 a v roce 1936 byla spuštěno i veřejné televizní 
vysílání. BBC byla vůbec první veřejné televizní vysílání na světě. pozn. autor 
172 McPHAIL, T. (2006). Global Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 162‐163 s. 
173 Celkový počet diváků v rámci CNN skládá z právě stanice CNN a Headline News. V součtu se 
dlouhodobá sledovanost pohybuje kolem 100 milionů diváků měsíčně. 

http://tvbythenumbers.zap2it.com/ 
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o efektu CNN174. Ve své podstatě se jedná o neustálé mapování 

nějaké závažnější události jedním zpravodajským kanálem. Tento 

kanál potom všechny strany používají jako jediný informační 

zdroj. CNN efekt není synonymem pro CNN, ale od zmíněných 

vojenských událostí jej lze zobecnit na podobné procesy 

v jiných televizích nebo tištěných médiích. Studia prokázala, 

že v tomto případě mají média vliv na rozhodnutí jednotlivců 

nebo vlád.175 

Tento fenomén však se slábnoucím postavením CNN mizí. Po válce 

v zálivu byla snaha některých států o eliminaci podobných 

podobného jevu (viz poznámka 151). Zároveň také mizí díky 

rozvoji internetu a s tím souvisejících amatérských blogů.176 

 

 

3.2.6. Globalizace zpravodajství 

Globalizací se v oblasti televize rozumí aplikace nových 

formátů (ne obsahů) na tři hlavní pilíře, které CNN využívala 

v tzv. rolling update formátu, což je průběžné doplňování 

informací v rámci vývoje jedné události.177  

Prvním pilířem je roztažení (rozpětí) příběhu nebo události. 

Každý nový prvek příběhu je přijatý jako samostatná událost, 

čímž se obsah příběhu rozepíná také a vznikají nové 

souvislosti. 

Druhým pilířem je opakování události. U zpravodajského kanálu 

se předpokládá, že diváci nebudou sledovat program v delší 

časové periodě, a proto je nutné událost ve zkratce několikrát 

za den zopakovat. 

Třetím pilířem je tzv. news-talk, neboli diskuse. Moderátor 

zpravodajství uvede událost a slovo poté předá živě 

                                                            
174 Pojem efekt CNN poprvé použil Pentagon počátkem války v Zálivu. 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_CNN_(1980%E2%80%932003)#The_CNN_effect 
175 ROBINSON, P. (2002). The CNN effect: the myth of news, foreign policy and intervention. New 
York: Routledge, 2‐3 s. 
176 McPHAIL, T. (2006). Global Communications. Oxford: Blackwell Publishing, 156‐157 s. 
177 Ironií kritiky globalizace (na všech úrovních) je skutečnost, že během zasedání Světového 
ekonomického fóra, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v roce 1999 v Seattlu a 2000 v 
Melbourne, probíhala organizace protestujících globálně přes internet. CREEBER, G. (2002). The 
Television Genre Book .London: British Film Institute, 121 s. 
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reportérovi přímo v místě dění nebo se událost přehrává ze 

záznamu. Poté se k celé věci vyjadřuje jiný žurnalista nebo 

jiný odborník. 

Zpravodajství, které vysílala CNN, se rychle rozšiřovalo 

pomocí hotelových řetězců a místních kabelových sítí. Vysílaný 

formát byl proamerický a často bořil návyky diváků a 

zkresloval jejich názory na událost. Globalizaci zpravodajství 

též urychlili i noví konkurenti CNN (News Corp/Sky/Star a 

BBC), kteří začali působit na celosvětovém trhu koncem 90. let 

(viz kapitola 4.2.4.) a vstupovali na nové trhy (např. Indie, 

Čína).178 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
178   CREEBER, G. (2002). The Television Genre Book .London: British Film Institute, 121‐123 s. 
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Závěr 

Život Teda Turnera je velmi pestrý a koresponduje s dějinami 

od 40. let 20. století. Práce mapuje nejen Turnerův život od 

dětství, přes počátky práce v otcově společnosti až po úspěchy 

a pády v televizní branži, ale také vystihuje obecnou náladu 

obyvatel ve Spojených státech v dané době. Turnerův osobní 

život nedosahuje úspěchu pracovního života. Přestože Turner na 

jedné straně odevzdal světu spoustu zásadního výtvorů, byl na 

straně druhé ošizen v osobním životě. Jeho velká pracovní 

vytíženost a obrovské množství času věnované plachtění byly 

příčinou tří rozvodů. Turnerovy děti byly pouze s matkami a 

svého otce viděly pouze sporadicky. 

Turnerovým největším přínosem světu je činnost v televizní 

oblasti. Přestože byl velmi znám specifickým chováním a 

vystupováním, nelze mu odepřít revoluční nápady. Ačkoli 

evoluce televizního vysílání probíhala samovolně mimo 

Turnerovo pole působnosti, jeho vstup do televizní branže 

znamenal urychlení některých technologických procesů a řešení 

a legislativy. Díky pionýrům jako je Turner, můžeme dnes 

sledovat kabelovou televizi, podívat se na nonstop 

zpravodajství na internetu nebo si pustit tematický kanál. 

Práce o Tedu Turnerovi je příkladem osobnosti, která díky svým 

charakterovým vlastnostem, touze a pracovitosti dokázala světu 

přinést nejen revoluční myšlenky, ale také je realizovat. 

Ačkoli se Turner dal na neznámou cestu a jeho kroky byly často 

šlápnutím do neznáma, dokázal z malé televizní stanice 

vypracovat konkurenceschopný zábavní komplex. V krátkosti jsem 

se také snažil vysvětlit neúspěch jedné z největších fúzí 

v dějinách Spojených států a s tím související Turnerovu 

úplnou ztrátu společnosti a jeho odchod z velkého byznysu. 
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Summary 

Ted Turner’s life is very varied and it corresponds with the 

history of the 40th of the 20th century. The study deals with 

Turner’s life not only from childhood and the beginnings of 

work in his father’s company to success and falls in the 

television industry, but also reflects the general mood of the 

population in United States at the time. Turner’s personal 

life does not achieve success in working life. While on the 

one hand, Turner gave the world a lot of major artifacts, on 

the other hand was ripped off in his personal life. The large 

workload and huge amounts of time devoted to the cause of 

soaringthree divorces. Turner’s children were with their 

mothers only, and saw his father only sporadically.  

Turner’s greatest contribution to the world’s television 

activities in the area. Altough he is known very specific 

behaviors and behavior, it can not deny the revolutionary 

ideas. Altough the evolution of television took place 

spontaneously outside the scope of Turner, his entry into the 

television industry meant speeding up processes and technology 

solutions and legislation. With pioneers such as Turner, we 

can now watch cable television, look at the nonstop news on 

the Internet or go thematic channels.  

The work of Ted Turner is an example of personality, which, 

thanks to its features and characteristic, desire and hard 

work could bring to the world not only revolutionary ideas, 

but also to implement them. Altough Turner had on an unknown, 

he managed a small television station to develop a competitive 

entertainment complex. In short, I also tried to explain the 

failure of one of the largest mergers in U.S. history and the 

associated complete loss of Turner and his departure from big 

business. 
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