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Anotace (abstrakt) 

Diplomová práce nabízí pohled na proměnu charakteru živých vstupů v televizním 

zpravodajství a ukazuje současnou podobu živých vstupů v českém mediálním prostředí. Živé 

vysílání je podstatou televize a rozhlasu jakožto elektronických médií. Ačkoliv se živě 

vysílalo už od zahájení televizního vysílání, pouze televizní zpravodajství si udrželo charakter 

živého vysílání po celou dobu své existenci. Živý vstup je jeho specifickou součástí a patří 

mezi fenomény, které se v průběhu času proměňují. Změny jsou způsobeny neustálým 

rozvojem technologie a zdokonalováním technického vybavení. Průlomový okamžik nastal 

s přechodem od analogového vysílání k digitálnímu. Digitalizace znamenala značné 

zjednodušení realizace živých vstupů a přirozeným důsledkem byl výrazný nárůst jejich 

počtu. S rostoucí kvantitou se ovšem proměnila také jejich kvalita. Původní záměr přinést 

svědectví bezprostředně z místa události v době jejího konání se přeměnil ve snahu vtáhnout 

diváka za každou cenu do děje. Na obrazovce se tak objevují živé vstupy z míst, kde už se 

několik hodin nic neděje, nebo živé vstupy z míst, která s událostí nijak nesouvisí. Kromě 

dobrých živých vstupů se tak ve zpravodajství objevují vstupy pro vstupy, neboli černé díry, a 

pseudovstupy.   

 

Abstract 

This thesis offers a view of transformation of character of live reports in television news and 

shows current nature of live reports in the sphere of Czech media. Live broadcasting is the 

heart of television and radio as electronic media. Despite the fact that live broadcasting started 



 
 

together with the beginning of television broadcasting, only television news managed to keep 

the nature of live broadcasting for the whole time of its existence. Live reporting is specific 

part of live broadcasting and belongs to phenomenons that have been changing in the course 

of time. These changes are caused by constant technological development and improvement 

of technical equipment. The breakthrough came with the transformation from analogue 

to digital broadcasting. Digitalization meant significant simplification of realization of live 

reports and natural result there was considerable growth of their numbers. However, together 

with growing quantity changed also their quality. Original intention – to ensure witness 

directly from the place of event at the time of its performance, transformed to the effort 

to drag viewers into the event at the cost of everything. As a result there are live reports from 

the places that are not connected with the event at all. Besides legitimate live reports there are 

“live for the sake of live” reports or “black holes” and pseudo-reports in the television news.  
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Úvod  

Živé vysílání a přímé přenosy byly po vzniku televize stěžejním prvkem 

v programovém schématu televizního vysílání. Důvody byly ryze technické. V dobách vzniku 

televize a počátku televizního vysílání totiž neexistovala technologie, která by umožňovala 

záznamy. Vysílalo se tak buď vše pouze živě, nebo se pouštěly filmové konzervy.  

S postupným rozšířením vysílacího času už ale nebylo možné vysílat jen živě. Proto se 

začaly natáčet záznamy pořadů a to na filmové konzervy do zásoby. Díky rozvoji mediální 

technologie začalo převažovat vysílání ze záznamu. Živě se pak vysílaly pouze významné 

události, jako například pohřby významných osobností, společenské akce anebo sportovní 

přenosy.  

Průlom v oblasti zpravodajství znamenal přechod z analogového vysílání 

k digitálnímu. Dnešní doba je tak díky digitalizaci opět charakteristická velkou mírou výskytu 

živého vysílání a živých vstupů. Na jedné straně stojí technologický rozvoj, který živé 

vysílání a přímé přenosy umožňuje, na straně druhé je ovšem nezbytné klást si otázku, 

nakolik jsou živé vstupy v současném zpravodajství relevantní a mají v něm své opodstatnění, 

případně zda jsou pouze jakousi z „nouze ctností“ a vytvářejí umělý dojem autenticity, a 

můžeme proto hovořit o pseudoudálostech.  

Diplomová práce má dvě hlavní kapitoly: teoretickou a praktickou. Mezi tyto dvě 

stěžejní části je pak vložena krátká kapitola o metodě výzkumu a jeho stručné charakteristice.  

První část práce pojednává o historii televizního vysílání v kontextu s vysíláním 

živým, přičemž se bere v úvahu nejen prostředí Československa, ale také mediální prostor 

celosvětového měřítka. Seznámíme se zde s důležitými mezníky v oblasti živého vysílání a 

blíže si představíme dva z nich: medializaci smrti prezidenta Johna F. Kennedyho a válku 

v Perském zálivu. Smrt amerického prezidenta a několikadenní přímé přenosy, které 

bezprostředně po ní následovaly, se ještě v roce 1963 potýkaly s technickými nedostatky. 

Přesto lze o této události říci, že byla prvním, relativně kontinuálním zpravodajským přímým 

přenosem. Válka v Perském zálivu je známá ve spojitosti se zpravodajskou stanicí CNN, která 

přinášela na obrazovky denně přímé přenosy bezprostředně z fronty. CNN tak vytvořila 

pro konflikt nový název, který jej dobře charakterizoval – válku v přímém přenosu. Ačkoliv je 

tato událost často prezentována jako první přímý přenos prostřednictvím satelitní techniky, 

skutečnost je trochu jiná. K realizaci přenosů prostřednictvím satelitní techniky došlo už 
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v roce 1989 a prvenství drží dokonce Československo. Tento fakt mimo jiné také podtrhuje 

skutečnost, že se naše země mohla při vývoji televizního vysílání a realizaci přímých přenosů 

porovnávat se světem. Proto bude v diplomové práci také věnována značná část rozvoje 

vysílání a přímých přenosů v Československu. Živé vysílání by samozřejmě nebylo možné 

bez potřebného vybavení. Účelem první kapitoly je proto také představit změny v oblasti 

technologie, ke kterým v průběhu času docházelo. Stěžejní změnou v oblasti televizního 

vysílání byl přechod z analogového vysílání na digitální, který značnou mírou ovlivnil a 

zjednodušil živé vysílání. Vzhledem k povaze této práce bude v kapitole také reflektován 

současný stav technického vybavení České televize, TV Nova a Prima family. Na závěr 

kapitoly je pak představena klasifikace živých vstupů podle Petera E. Mayeuxe, která 

představuje odrazový můstek pro následnou analýzu. 

Stručná druhá kapitola představuje metodu výzkumu. V  diplomové práci je využíván 

kvalitativní výzkum, který díky své metodě analýzy, deskripce a komparace poskytuje 

nezbytný základ pro následnou interpretaci výsledků. Předmětem výzkumu jsou živé vstupy 

v hlavních zpravodajských relacích České televize, jakožto zástupce veřejnoprávní televize a 

jediné televize provozující u nás zpravodajský kanál, TV Nova a Prima family jako dva 

nejvýznamnější zástupce komerčních televizí. Zkoumaným obdobím je v tomto případě jeden 

měsíc – 1. březen 2012 až 31. březen 2012. Měsíční období, ve kterém bylo odvysíláno 

177 živých vstupů, by mělo být dostatečným vzorkem pro účely výzkumu. Cílem výzkumu je 

na základě získaných poznatků a jejich vzájemné komparace, komparace s technickým 

vybavením televizních stanic a jejich zaměřením charakterizovat současný stav živých vstupů 

a jejich základní rysy. S přechodem k digitalizaci se živé vstupy staly totiž poměrně 

jednoduchým nástrojem k zaujetí diváka, a proto jsou často ve zpravodajství využívány. Dá se 

předpokládat, že časté zařazení do relace je na úkor jejich kvality, a ve zpravodajství se tak 

objevují živé vstupy, které s původním záměrem nemají nic společného. Cílem práce je tedy 

také ukázat, do jaké míry je používání živých vstupů v současném zpravodajství relevantní a 

nakolik už zpravodajství vytváří umělý pocit pseudoautenticity.  

Druhá část práce je ryze analytická. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu jsou v ní 

analyzovány všechny živé vstupy odvysílané v hlavní zpravodajské relaci České televize 

(Události), TV Nova (Televizní noviny) a Prima family (Zprávy FTV Prima) za měsíc březen 

2012. Na základě detailní analýzy a deskripce každého příspěvku se ukazuje, do jaké míry 

rozvoj technologie a zejména digitalizace působí na živé vstupy ve zpravodajství. V průběhu 

analýzy 177 příspěvků vykrystalizovala nová klasifikace, kterou lze aplikovat na české 
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mediální prostředí. Na závěr jsou částečným kvantifikováním získaných dat charakterizovány 

typické znaky živých vstupů.   

V úvodní kapitole byla použita základní literatura uvedena v tezích. V průběhu psaní 

diplomové práce jsem ovšem zjistila, že ne všechny tituly se k danému tématu hodí. Mnoho 

z nich se sice zpravodajství týká, ale ve všeobecném měřítku a ne v kontextu k živému 

vysílání. Literatura byla proto doplněna dalšími tituly, jak knižními, tak články 

z elektronických databází a z oficiálních internetových stránek České televize a CNN. Část 

teoretické práce by nebyla možná bez osobních hovorů. Podstatně velkým přínosem byl 

zejména rozhovor s panem Františkem Koulou, který v České televizi působí dlouhá léta 

na pozici vedoucího provozní směny reportážní techniky. Díky tomu byl schopen poskytnout 

mi nejen všeobecné informace o natáčení živých vstupů, ale také srovnat současný stav 

s dobou, kdy se vysílalo analogově. V neposlední řadě mi také představil současné technické 

vybavení veřejnoprávní televize, což je v pramenech obtížně dohledatelná informace. Kromě 

těchto zdrojů byly k analýze živých vstupů využívány zpravodajské relace vysílané v březnu 

2012. Události České televize jsem díky archivaci sledovala na internetu, Televizní noviny a 

Zprávy FTV Prima jsem si denně nahrávala na záznamové zařízení.  
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1 Televizní zpravodajství: živé vstupy včera a dnes  

Úvodní podkapitola se věnuje stručnému nástinu historie televizního vysílání. Ne 

ovšem z hlediska obecného, ale pouze v kontextu televizního vysílání jakožto vysílání živého. 

V kapitole budou představeny hlavní momenty živého vysílání v historii Československa a 

ve světě.  

Druhá podkapitola je už věnována stavu televizního zpravodajství a živého vysílání 

v období digitalizace. Zabývá se změnami, ke kterým došlo při přechodu z analogového 

na digitální vysílání, a dopady na živé vstupy ve zpravodajství, které přechod způsobil. Jedna 

z podkapitol také přibližuje současné technologické možnosti a technické vybavení našich 

televizních stanic. Na závěr je přestavena klasifikace živých vstupů podle Petera E. Mayeuxe. 

1.1 Historie živého vysílání a přímých přenosů ve světě i u nás 

Než se dostaneme k samotné historii televizního vysílání a přímých přenosů, považuji 

za nezbytné zabývat se hned v úvodu pojmy, se kterými se budeme setkávat v průběhu celé 

práce.  

Živé vysílání je základním kamenem televizních i rozhlasových médií jakožto médií 

elektronických. Už od samotného zahájení televizního vysílání se vysílalo živě, a i když se 

později přešlo na vysílání z filmových konzerv a videozáznamů, zpravodajství si, jako jediné, 

uchovalo po celou dobu tendenci vysílat živě. Charakter živého vysílání, který zpravodajství 

má, otevírá otázku, proč se jeden z jeho fenoménů označuje dále jako živý. „Živý vstup“, 

„živé spojení“, „náš redaktor živě“ jsou ve zpravodajství často používané fráze. 

Při pečlivějším zamyšlení ale musíme dojít k závěru, že zdůrazňování „živého“ v rámci už tak 

živého vysílání postrádá hlubší opodstatnění. Pojem „živý vstup“ (ve smyslu svědectví 

reportéra z místa události) se bude v této práci ale běžně objevovat, protože už jej považuji 

v rámci zpravodajství za terminus technicus.  

Přímý přenos definuje Lokšík (2007c, s. 162) jako „specifický produkt rozhlasového a 

televizního vysílání, založený na technické schopnosti elektronických médií simultánně snímat 

a dálkově přenášet zvukové a audiovizuální informace o aktuální události, kterou může 

sledovat libovolný počet příjemců v časovém souběhu s vývojem události.“ Diváci (případně 

posluchači) se tak mohou stát bezprostředními účastníky a svědky probíhající události buď 

přímo v okamžiku jejího konání, anebo pak později prostřednictvím záznamu (Lokšík, 
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2007c). Přímý přenos je tedy specifickým druhem živého vysílání a jeho součástí je dále živý 

vstup.  

1.1.1 Svět začíná vysílat  

První pokusy o přenos obrazu ve světě se datují už do 80. let 19. století a jsou spojeny 

se jménem Paula Nipkowa z Německa. Nipkow vymyslel metodu přenosu pohyblivého 

obrazu na základě elektronických signálů, k čemuž používal rotační disk. Další pokusy pak 

pokračovaly ve Velké Británii a Spojených státech, kde se už výzkumníkům do 20. let 20. 

století podařilo přenést signál na dálku k příjemcům. Systém rotačního disku byl zároveň 

nahrazen elektronickým skenovacím systémem (Stephens, 1988). 

V Evropě bylo pravidelné vysílání zahájeno v roce 1935 v Německu a ve Francii, 

za oficiální datum se ovšem považuje 2. listopad 1936 v souvislosti se zahájením vysílání 

britské společnosti BBC. Důvody jsou dva, jednak začala BBC používat obrazový standard 

elektronické televize se 405 řádky, jednak bylo její vysílání určeno i individuálním 

příjemcům. O tři roky později začal pravidelně vysílat i Sovětský svaz (Šmíd, 2007a).  

V roce 1941 se pak k těmto zemím přidala televizní stanice CBS ve Spojených státech, 

která začínala s 30 minutovým denním vysíláním zpočátku určeným jen divákům v New 

Yorku. První vysílání čelilo problémům jednak technickým, jednak obsahovým. Pracovníci 

byli lidé z rozhlasu, kteří příliš nevěděli, čím vyplnit obraz. Kvalita obrazu navíc nebyla nijak 

vysoká, a tak i když se v prvním zpravodajství objevoval ve studiu novinář hovořící před 

mapou Evropy, diváci neměli téměř šanci mapu rozpoznat (Stephens, 1988). 

Přesto byl rozvoj amerického vysílání v kontextu s ostatním světem, u něhož byl 

rozvoj zbrzděn 2. světovou válkou, popředu (Šmíd, 2007a). Ve Spojených státech následoval 

prudký rozvoj a počet televizních stanic brzy dosahoval čísla sto (Stephens, 1988). USA se 

dařilo i na poli technologickém. V roce 1954 zahájili barevné vysílání, o dva roky později se 

zde začal používat magnetický záznam obrazu, od roku 1962 používali družicový přenos a 

v 60. a 70. letech kabelovou televizi (Šmíd, 2007a). Mezi hlavní zpravodajské relace patřily 
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v polovině 20. století pořady CBS TV News a Camel News Caravan na stanici NBC. Obě 

vypadaly tak, že moderátor četl zprávy na kameru – tzv. mluvící hlavy1 (Stephens, 1988). 

Ostatní pořady byly z počátku vysílány ve formě filmových týdeníků. Důvody byly 

ryze praktické, pouštění filmových záznamů bylo poměrně jednoduché, což se nedalo říci 

o natáčení událostí v terénu. To bylo limitováno technickými možnostmi – jednoduchým 

vybavením, nedostatkem pracovníků, velkými rozměry kamer a nadto, natočený materiál se 

musel dopravit do New Yorku. Zpracování příspěvku bylo navíc tak časově náročné, že by 

daná událost ztratila na aktuálnosti (Stephens, 1988). 

Přesto se diváci mohli dočkat už v roce 1951 přímého přenosu z terénu, kterým byly 

živé záběry Brooklynského mostu a mostu Golden Gate. Další živé vstupy zpravodajů 

z velkých měst se objevovaly na stanicích CBS a NBC v průběhu 50. let pomocí kabelových 

spojů. Televize vysílala například přenosy z politických shromáždění nebo nepokoje hnutí 

za občanská práva. Následující desetiletí už televize prezentovala prostřednictvím přímých 

přenosů svou sílu – J. F. Kennedy porazil v televizi Richarda Nixona, později se domnělý 

vrah Kennedyho v televizi zastřelil, televize ukazovala záběry z protestů, ale také z války 

ve Vietnamu. Stephens (1988) v této souvislosti upozorňuje na nepřehlédnutelný fakt, že se 

lidé stali televizním zpravodajstvím fascinováni, ba přímo posedlí. Zároveň televizi vytýká 

způsob, jakým zprávy prezentuje. Má na mysli především to, že divák může na televizní 

obrazovce spatřit „vtipného“ sportovního komentátora, „poskakujícího“ hlasatele počasí, 

celebrity nebo nehody, což je podle něj vyjádření nedostatku úcty ke zprávám. Na druhou 

stranu ale tvrdí, že ačkoliv televize dobře ví, jaké druhy zpráv diváky lákají (skandální zprávy, 

vraždy, požáry, klepy), do krajnosti nezachází a taková témata vysílá v jiných, zábavných 

pořadech2 (Stephens, 1988). 

V následující kapitole si podrobněji představíme některé výše zmíněné události, které 

se díky přímému přenosu a celosvětovému významu zapsaly do historie televizního vysílání.  

                                                 
1 Ačkoliv už se zde jedná o první pokusy živých vstupů v rámci přímého přenosu ze studia, nejde ještě o klasické 
zpravodajské živé vstupy. 
2 V obecnější rovině se zabývá podobným tématem ve svém díle Ubavit se k smrti také Neil Postman. Postman 
se snaží ukázat, k jakým proměnám ve veřejné komunikaci a kultuře došlo se vznikem televize. Podle něj přinesl 
nástup věku televize změnu ve veřejné komunikaci, která se stala formou zábavy a veškeré její obsahy, včetně 
zpravodajství, se tak staly doplňkem zábavy. Umění vystupovat v televizi a prezentovat tak převážilo 
nad kvalitou – jako příklad uvádí bývalé známé hollywoodské hvězdy v politických funkcích ve Spojených 
státech. Postman mluví dokonce o rozkladu americké veřejné komunikace a její proměně v showbyznys 
(Postman, 2010). 
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1.1.2 Důležité mezníky živého vysílání ve světě  

V historii televizního zpravodajství hrály přímé přenosy důležitou roli zejména z toho 

důvodu, že se významné události díky živému přenosu vryly do povědomí nejen v rámci 

jednoho národa, ale lidem v celosvětovém měřítku. Řeč je například o přenosu pohřbu 

prezidenta Johna F. Kennedyho, výslechů z aféry Watergate, výbuchu raketoplánu 

Challenger, anebo válce v Perském zálivu (Tuggle, Huffman, 1999), která znamenala průlom 

v oblasti válečného televizního zpravodajství. Na následujících řádcích budou podrobněji 

vylíčeny dvě z nich: atentát a pohřeb J. F. Kennedyho (1963) a válka v Perském zálivu (1990–

1991). 

První zkušenosti s živým vysíláním z významné veřejné události měli američtí diváci 

po atentátu na prezidenta Kennedyho (Zelizer, 1999). Kennedy podlehl střelné ráně při 

atentátu během jízdy autem při návštěvě Dallasu. Jízda autem 22. listopadu 1963 sice 

přenášena živě nebyla, média byla ale tehdy schopna rychle na událost reagovat i za cenu 

přerušení běžného vysílání. Od střelby až do pohřbu Kennedyho, který byl 25. listopadu, tak 

probíhalo v podstatě čtyřdenní nepřetržité živé vysílání (Doherty, 2012). 

Několik minut po informování veřejnosti o postřelení prezidenta v krátkém přehledu 

zpráv na stanici CBS se podařilo stanici odvysílat první živý vstup (prostřednictvím 

přidružené místní televize KRLD-TV). Byl to vstup z místa, kde měl prezident poobědvat a 

kde byl připraven televizní štáb čekající na jejich příjezd. V záběru se objevil sál, ve kterém 

měl prezident obědvat a po něm i plačící servírka. Hlas reportéra diváky informoval, že je 

prezident mrtvý. Vysílání se pak přepnulo zpět do studia v New Yorku, kde tvrzení vyvrátili 

s tím, že jde o nepotvrzené informace. Další živý vstup z Dallasu ale opět utvrzoval v tom, že 

prezident zemřel a k vidění byl v přímém přenosu obrázek, jak jeden z pracovníků uklízí 

z pódia prezidentskou pečeť (Doherty, 2012). 

Doherty (2012) upozorňuje na to, že je třeba si uvědomit úskalí tehdejších technických 

možností, které neočekávaným živým přenosům příliš nepřály. Přenosy byly limitovány 

jednak kamerami, které potřebovaly 2 hodiny na „zahřátí“, jednak přenosem videosignálu 

prostřednictvím koaxiálních kabelů nebo mikrovln. V roce 1963 se dávala stále ještě přednost 

natáčení na 16 mm filmovou technologii a pro televizní stanice tak tato událost znamenala 

jistou výzvu (Doherty, 2012). 
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S technikou zápasili například pracovníci stanice NBC, která měla krátce po střelbě 

reportéra v Parklandské nemocnici, odkud vysílala živě. Živý vstup byl ale kvůli technickým 

problémům bez zvuku, který po reportérovi do éteru tlumočil kolega zpravodaj (Doherty, 

2012). 

Živé vstupy střídaly needitované záznamy z místa neštěstí natočené na filmové pásy – 

šokované svědky atentátu, plačící obyvatele Dallasu, záběry Kennedyho a jeho ženy ještě 

před smrtí. Jaký měla tehdy celá událost a přenos dopad na veřejnost, si můžeme představit 

po výpovědi zpravodaje NBC Franka McGeeho: „To odpoledne, ať jste byli kdekoliv a dělali 

cokoliv, když se k vám donesla zpráva o smrti prezidenta Kennedyho, byl to okamžik, který se 

vám vryje do paměti, a už na něj do smrti nezapomenete.“ (Doherty, 2012). 

Dva dny po smrti Kennedyho se ve Washingtonu D.C. chystal přímý přenos pochodu 

s rakví z Bílého domu do Rotundy Kapitolu. Paralelně s touto událostí mělo dojít k převozu 

podezřelého atentátníka Lee Harveyho Oswalda.3 NBC i CBS byly připraveny na přenosy 

na obou místech. Zatímco CBS se soustředila na události v Bílém domě, NBC přepnula své 

vysílání v jednu chvíli do Dallasu. Dá se říci, že se jednalo o osudový okamžik, neboť Oswald 

se v Dallasu místo převozu přímo před kamerami zastřelil a NBC se tak podařilo natočit 

sebevraždu v přímém přenosu. Diváci se stali svědky události, která se ten den díky nahrání 

na videokazetu pouštěla neustále dokola (Doherty, 2012). Reportérům pak v myslích poprvé 

vyvstala otázka pozitiv a negativ živého vysílání (Zelizer, 1999). Velmi silným a 

nezapomenutelným zážitkem se ten den pro diváky stal také záběr Kennedyho ženy, která 

poklekla a políbila rakev přehozenou vlajkou, to vše na očích malé dcery (Doherty, 2012).  

Čtyřdenní přenosy skončily státním pohřbem. Televizní vysílání začínalo v 7 hodin 

ráno a přenášelo události po celou dobu – truchlící u rakve, slavnostní průvod za rakví, mši, 

dění před kostelem i dění na hřbitově v Arlingtonu. Nezapomenutelnou scénou bylo 

vystoupení tříletého Johna Kennedyho jr., které okomentoval vedoucí NBC Julian Goodman: 

„A když malý John vystoupil a zasalutoval… pořád si myslím, že je to ten nejlepší, 

nejpůsobivější a nejdramatičtější televizní záběr v historii televize.“ (JFK Assassination…, 

2012). Celý přenos byl bez komentáře reportérů, kteří tak vyjadřovali úctu bývalému 

prezidentovi a v podstatě tím vytvořili jedno z vrcholných děl televizní tvorby, které podle 

                                                 
3 Oswald byl sice krátce po atentátu zatčen jako podezřelý, k činu se ale před svou smrtí nepřiznal a vražda mu 
na základě nedostatku důkazů nebyla nikdy dokázána. Po jeho smrti byla dokonce vytvořena speciální komise 
pro vyšetřování vraždy a hledání pachatele, ale ani ta nebyla úspěšná. Kolem smrti bývalého prezidenta se 
zrodilo několik konspiračních teorií, dodnes však není jasné, kdo ho vlastně zabil.  
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dostupných informací sledovalo 93 % americké populace vlastnící televizní přijímač 

(Doherty, 2012). 

Kennedyho smrt a události odehrávající se bezprostředně po ní – přenos ze sálu a 

z nemocnice krátce po atentátu, záběry na vdovu v zakrvácených šatech, sebevražda Oswalda, 

průvod za rakví, salutující Kennedy jr. – to jsou okamžiky, které mohli diváci vidět v přímém 

přenosu. Byl to pro ně zcela nový zážitek, navíc s velmi silným emocionálním nádechem. 

Proto není divu, že mělo vysílání tak vysokou sledovanost. Jinou diváckou zkušenost už 

ovšem tvořila válka v Perském zálivu neboli válka v přímém přenosu, kterou vysílala stanice 

CNN.  

CNN od doby svého vzniku, což bylo 1. června 1980, vysílala v přímém přenosu 

několik významných událostí, které jí přinesly popularitu a vyšší sledovanost. Šlo o vraždu 

Johna Lennona, atentát na Ronalda Reagana a papeže Jana Pavla II., výbuch raketoplánu 

Challenger, přenos z náměstí Nebeského klidu v Pekingu a záběry z pádu Berlínské zdi 

(Vacková, Císařová, 2002).  

Válka v Perském zálivu patřila bezesporu k vrcholům sledovanosti CNN a Vacková 

s Císařovou (2002, s. 2) objasňují proč: „Klíčem k úspěchu byla aktuálnost „války v přímém 

přenosu“. Zpravodajství CNN se odehrávalo v reálném čase a mělo přímý dopad na politická 

rozhodnutí světových státníků prostřednictvím vlivu na veřejné mínění milionů, možná miliard 

lidí. Přenos CNN přijímaly totiž stovky televizních stanic po celém světě.“ Druhým klíčem 

k úspěchu CNN podle nich bylo, že měla po celou dobu konfliktu jako jediná stanice 

vlastního reportéra. Peter Arnett, novinář oceněný Pulitzerovou cenou za zpravodajství 

z války z Vietnamu, se stal díky válce a svým rozhovorem se Saddámem Husajnem hvězdou 

CNN (Vacková, Císařová, 2002). Arnett popsal, jaké je to být válečným zpravodajem: 

„Bombardování Bagdádu bylo něco, co jsem nikdy předtím nezažil. Ocitl jsem se v situacích, 

kdy padaly bomby a já jsem se tak nečekaně dostal do největší válečné akce v historii.“ (Boys 

of Baghdad…, 2003). Podle Zelizera (1999) bylo ale tím hlavním důvodem používání nové 

technologie, v čemž předběhla CNN ostatní televize. Zatímco ABC a NBC zůstaly 

u kabelového přenosu, CNN jako jedna z prvních stanic vyzkoušela satelitní zpravodajství a 

přenosné parabolické antény (talíře).4 Díky této technologii zajišťovala rychlejší přenos zpráv 

a zároveň získávala nepřetržitě záznamy zpráv z různých míst. Proto jako jediná televize 
                                                 
4 Zatímco zahraniční literatura uvádí, že se jedná o vůbec první přímý přenos prostřednictvím satelitu, skutečnost 
je taková, že už v roce 1989 použila satelitní technologii ČST, a to když vysílala živé vstupy z průběhu 
demonstrace na Václavském náměstí (Šmíd, 2011).  
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s touto technologií zůstala se svým zpravodajem ve válce až do konce a mohla divákům 

nabídnout 24 hodin denně přenos z místa dění. Pravidelným večerním programem se tak 

ve Spojených státech staly živé přenosy z války a válka se začala označovat jako válka 

v přímém přenosu. Využívání satelitního zpravodajství a používání nových technologií 

v tomto případě opět otevřelo otázku výhod a nevýhod vysílání v přímém přenosu (Zelizer, 

1999).  

Výběr výše popsaných událostí byl učiněn z následujících důvodů: atentát a pohřeb J. 

F. Kennedyho byl první významnou událostí, která byla přenášena v přímém přenosu, válka 

v Perském zálivu byla zase prvním přímým přenosem, který k realizaci využíval dlouhodobě 

satelitní přenos. Obě události se proto řadí v oblasti světového televizního zpravodajství 

k nejvýznamnějším okamžikům. Jaké byly nejvýznamnější okamžiky vztahující se 

ke zpravodajství a přímým přenosům u nás, bude popsáno na následujících stránkách.  

1.1.3 Bez televizního studia, přesto s přímým přenosem 

První písemné zmínky o pokusu přenosu obrazu na dálku v Československu pochází 

z období před druhou světovou válkou. Počátkem třicátých let si student techniky František 

Pilát sestavil vlastní televizní přijímač, na který přijímal zkušební vysílání Johna L. Bairda 

z Velké Británie (Šmíd, 2012a). 

Za průkopníka televize u nás je ovšem považován docent experimentální fyziky 

Univerzity Karlovy Jaroslav Šafránek, který své televizní zařízení sestavil v roce 1935. 

Šafránek byl obklopen skupinou radioamatérů sdružených v organizaci Československý 

radiosvaz, se kterou společně vytvořil mechanickou nízkořádkovou televizi. Přístroj tak 

poprvé prezentovali ještě před příchodem války na veřejnosti (Šmíd, 2012a). 

Jak uvádí Šmíd (Šmíd, 2012a): „poválečné Československo se zařadilo ve věci 

televizního vysílání mezi přední státy Evropy.“5 Po válce se pokračovalo ve vývoji televize 

v Tanvaldu a Dolní Smržovce. V místních laboratořích pracovala skupina 25 specialistů 

z Vojenského technického ústavu (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). Během působení této 

skupiny odborníků bylo právě v Tanvaldu veřejně spuštěno 23. března 1948 první pokusné 

vysílání televize v Československu (Prehistorie, 2012). Skupina své výsledky dále veřejně 

                                                 
5 Vývoj televizního vysílání v Československu na tom byl dobře nejen ve srovnání s Evropou, ale také se 
Spojenými státy. 
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prezentovala a zaujala především na Mezinárodní výstavě rozhlasu MEVRO v květnu a 

červnu 1948, kde došlo k prvnímu přímému přenosu. Návštěvníci zde mohli sledovat 

na televizní obrazovce v reálném čase dění před Výstavištěm. Tento přenos byl realizován 

ještě prostřednictvím kabelů (Končelík, Večeřa, Orság, 2010). 

První bezdrátový přenos byl uskutečněn o pár měsíců později, v červenci 1948 z XI. 

všesokolského sletu v Praze na Strahově (Končelík, Večeřa, Orság, 2010). Technici 

Vojenského technického ústavu umístili na stadion tři kamery. Snímaný obraz byl 

prostřednictvím vysílače na Petříně přenášen k 25 přijímačům umístěným například v budově 

Československého rozhlasu, Rudého práva, Všeobecné nemocnice a na Filmové výstavě. 

Přenos tehdy zhlédly desetitisíce lidí (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011).  

Rozvoj v oblasti televizního vysílání směřoval postupně k otevření prvních televizních 

studií. 

1.1.4 Živé vysílání převažuje nad záznamem 

Historicky první televizní studio bylo otevřeno v Měšťanské besedě ve Vladislavově 

ulici v Praze 1. Jako vysílač sloužila pražská rozhledna na Petříně (Bednařík, Jirák, Köpplová, 

2011). Pravidelné zkušební televizní vysílání bylo zahájeno 1. května 1953 ve 20 hodin 

projevem ředitele Československého rozhlasu Jiřího Vrabce. S historicky prvním oficiálním 

vysíláním je spojeno především jméno Jaroslava Marvana, který diváky večerem provázel. 

Nešlo tehdy o živé vysílání, vysílalo se ze záznamu z filmového pásu. Diváci mohli první 

večer vysílání zhlédnout například reportáže filmových týdeníků (fotbalový zápas, návštěva 

Antonína Zápotockého u vojáků aj.) (Šmíd, 2012b). 

Při úvodním večeru došlo ale také na neplánované živé vysílání. Důvodem bylo 

selhání filmové techniky a vznikající prodlevy mezi zakládáním filmových kotoučů 

do promítaček. První ředitel Československé televize Karel Kohout povolal narychlo 

do studia herce Františka Filipovského, aby improvizovaně bavil svými monology diváky 

ve vzniklých pauzách. Filipovský později vzpomínal na své vystoupení následovně (Šmíd, 

2012b):  

„Na tohle zahájení jsem se tenkrát nedostal ani jako divák, a protože byla neděle a 

v divadle se nehrálo, byl jsem doma. Asi v šest hodin večer mě zavolal tehdejší ředitel televize 
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Kohout, abych se sebral, moc se neptal a rychle přijel do televize. Tam mi povídá, že je to 

katastrofa, že se jim jedna promítačka odporoučela, a že jim musím pomoci … když jedna 

promítačka dojde a bude se zakládat nový materiál, tak právě v těch pauzách já měl nějak 

bavit obecenstvo, a to samozřejmě živě, do kamery. Dopadlo to tak, že v místnosti, kde byly 

cihly, malta, dříví, zkrátka binec, postavili židli, stoleček, za mne natáhli kus látky a studio 

bylo hotové. Takže v pauzách, kdy se natáčel film, já dělal Mošnu, Brožka, monolog 

z Lakomce, Haškovy povídky, no byl jsem vlastně z donucení prvním živým hercem 

na obrazovce.6" (Seger, 1978, s. 199) 

V tehdejším vybavení studia byly dvě prototypové kamery a jeden filmový snímač 

(Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). Veškerá technika byla přitom majetkem Hlavní správy 

radiokomunikací ministerstva spojů, kterou byla také spravována (Šmíd, 2012c). Technické 

vybavení prvního televizního studia bylo tedy skromné. Chybělo v něm především 

záznamové zařízení potřebné pro záznamy pořadů, proto byly veškeré původní pořady 

vysílány živě (Končelík, Večeřa, Orság, 2010). Počáteční velká míra živého vysílání byla 

umožněna jenom díky nevelkému rozsahu celkového vysílacího času.7 Z Měšťanské besedy 

se tak například vysílala živě i divadelní představení. Záznamové zařízení (telerecording) se 

začalo v televizním studiu používat sice již v roce 1958, ještě dalších osm let ale převažovalo 

vysílání živé. V roce 1967 se pak zavedla magnetická záznamová zařízení (Končelík, Večeřa, 

Orság, 2010).  

V prvních dvou letech vysílání rozdělila Československá televize pořady do čtyř 

kategorií: živé (převážně činohry), filmové, dětské a smíšené (studiový vstup a krátký film). 

Poslední jmenované byly v programovém schématu zastoupeny nejvíce. V dalších letech se 

pak výrazně zvýšil počet celovečerních filmů a televizních estrád a poprvé se také objevily 

reportážní přenosy. Možnost vysílat živé přenosy z terénu zajistili technici Výzkumného 

ústavu radiokomunikací, když v roce 1955 vybavili autobus Škoda RD 706 televizním 

zařízením. Vznikl tak první přenosový vůz, který zprostředkovával přenos televizního signálu 

k vysílacímu pracovišti prostřednictvím mikrovlnných spojů (Šmíd, 2012d). První přenosový 

                                                 
6 Šmíd (2012b) upozorňuje na některé nepřesnosti ve Filipovského vzpomínání: 1. květen 1953 připadal na pátek 
(Filipovský uvádí neděli) a monology byly do vysílání vkládány až ve druhé části, první část vysílání proběhla 
bez technických závad (Šmíd, 2012b).   
7 Zpočátku se vysílalo pouze tři dny v týdnu, přes léto dokonce jen dva dny (Prehistorie, 2012), což vycházelo 
v průměru na zhruba 3,8 hodin týdně (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). Od listopadu 1953 se pak vysílalo 
čtyřikrát týdně. Od roku 1955 pokrylo vysílání šest dní v týdnu. Denního vysílání se diváci dočkali od 29. 
listopadu 1958. Přelomovým datem v historii televize je také 25. únor 1954, kdy bylo televizní vysílání 
prohlášeno za pravidelné (Prehistorie, 2012).  
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vůz, TVRZ 1, se zapsal do historie živého vysílání přímým přenosem hokejového utkání 

Praha – Leksand IF, které se odehrálo 11. února 1955 v Praze na Štvanici. Po legendárním 

prvním přímém sportovním přenosu následovaly v témže roce další: vysílalo se 

z cyklistických závodů, fotbalu i první spartakiády. Následující rok se podařilo 

Československé televizi zprostředkovat také první přímý přenos ze zahraničí, kterým byly 

zimní olympijské hry v Cortině d’Ampezzo (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). Přímé 

přenosy, nejen sportovní ale i divadelní inscenace a opery, způsobily u lidí zvýšený zájem 

o televizory. Kvalita obrazu sice ještě nebyla příliš dobrá, ale to divákům nevadilo, bylo 

pro ně důležité „být při tom“ (Šmíd, 2012d).  

První roky televizního vysílání jsou už také spojeny se zpravodajskou relací. V letech 

1953–1954 zastupovaly zpravodajství ještě filmové týdeníky, do roku 1956 se pak 

zpravodajská relace vysílala pouze jako audio, neboť se přebírala z rozhlasu.8 Rozhlasový 

pořad Rozhlasové noviny Československého rozhlasu se vysílal v televizi pravidelně od 19:00 

do 19:30 hodin (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). Na jaře 1956 začala ČST vysílat poprvé 

také vlastní zpravodajství, kterým byly Branky, body, vteřiny. O dva roky později zahájila 

také vysílání Televizních novin s prvními moderátory Kamilou Moučkovou a Jaroslavem 

Bouzem  (Končelík, Večeřa, Orság, 2010). 

1.1.5 Expanze televizního vysílání napříč Československem 

Boom nákupu televizních přijímačů a s ním související vyšší sledovanost byli 

samozřejmě také podmíněny technickým rozvojem v oblasti televizního vysílání. 

Nejdůležitějším předpokladem pro rozšíření vysílání byl vznik dalších vysílačů a televizních 

studií.  

Do roku 1956 fungoval pouze výše zmíněný pražský vysílač na Petříně. Ten ovšem 

pokrýval svým signálem jen Prahu a její okolí, směrem na sever pak dosáhl signál až 

k Jizerským horám a Krkonoším (Šmíd, 2012e). 

                                                 
8 Nejen zpravodajská relace byla původně přebírána z Československého rozhlasu, rozhlas zajišťoval také 
program televizního vysílání. Propojení televizního vysílání s rozhlasovým má hlubší význam. Televize totiž 
spadala od svého vzniku organizačně pod rozhlas, řízený ministerstvem kultury. Ministerstvo spojů pak mělo 
na starosti studiovou a přenosovou techniku. Ke změně došlo v roce 1959, kdy Československá televize začala 
sama spravovat studiovou techniku a stala se vedle rozhlasu samostatnou organizací spadající pod ÚV KSČ. Už 
dva roky předtím ale rozhlas a televize fungovaly samostatně, a to pod Československým výborem pro rozhlas a 
televizi (Končelík, Večeřa, Orság, 2010). 
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31. prosince 1955 se k petřínskému vysílači přidal vysílač v Ostravě-Hošťálkovicích a 

své vysílání zahájilo druhé televizní studio v Ostravě (Šmíd, 2012e). Mezi jeho vybavení 

patřily zpočátku jen černobílé kamery a filmové snímače. Studio tak vysílalo zejména 

distribuční filmy (Televizní studio Ostrava, 2012). Krátce po svém vzniku získalo ale také 

černobílý přenosový vůz, díky kterému v létě 1956 uskutečnilo první přímý přenos 

ze Státního divadla Ostrava (Šmíd, 2012e). Poté následovaly další přímé přenosy divadelních 

her, sportovních utkání a jiné reportáže (Televizní studio Ostrava, 2012). 

Od 3. listopadu 1956 začalo vysílat u vysílače Kamzík také první studio na Slovensku. 

V jeho vybavení byly dvě kamery, filmové snímače, režie a hned od začátku také přenosový 

vůz. Přímý přenos se na Slovensku vysílal již v rámci prvního vysílání. Jednalo se 

o vystoupení Slovenského lidového uměleckého kolektivu (Šmíd, 2012e). 

V souvislosti s živými přenosy a vstupy je ale zajímavá také historie brněnského 

studia. Ta se píše od června 1961. Prvním vysílaným pořadem byl zábavný pořad 

Sedmikrásky nad Brnem vysílaný živě. Kromě toho se vysílaly také přímé přenosy 

ze sportovních utkání, živé vstupy z brněnského výstaviště, estrády a inscenace. Do vybavení 

studia zpočátku patřily čtyři kamery, režie, zvukové zařízení, filmový snímač a také 

přenosový vůz, který byl využíván nejen v terénu, ale i pro výrobu ve studiu. V roce 1963 

získalo studio technicky vybavenější přenosový vůz, který se stal stěžejní televizní 

technologií. Protože studio nedisponovalo záznamovým zařízením, většina vysílání byla i zde 

živě. První, ne příliš kvalitní záznamové zařízení získalo studio až v roce 1967, kvalitnější 

magnetický záznam obrazu byl pak možný o tři roky později (Televizní studio Brno, 2012). 

Z textu výše tedy vyplývá, že se v počátcích vysílání vysílalo především živě, ať už 

ze studia nebo prostřednictvím přenosových vozů z terénu, které byly postupně součástí 

technického vybavení každého televizního studia. Důvody byly prosté, jednotlivá studia 

neměla ve svém vybavení záznamový systém, který by umožňoval vysílání pořadů 

ze záznamu. Záznamy se mohly pouštět jenom díky filmové technice. Přechod od původní 

filmové techniky k současnému digitálnímu vysílání trval několik desítek let.  

1.1.6 Od filmových pásků k digitalizaci 

Televizní zpravodajství jde od svého prvopočátku ruku v ruce s neustálými 

technologickými změnami a inovacemi (Osvaldová, 2001). 
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Významným objevem v oblasti zachycení obrazu reality byl vynález fotografie. 

Fotografie přispěla k pozdějším úvahám, jak zachytit objektivní realitu ve zpravodajství 

(Trampota, 2006). První kamery navazující právě na technologii fotoaparátu se používaly 

v období války k natáčení filmových týdeníků a byly vybaveny 35 mm páskem. Mezi první 

vybavení zpravodajských štábů patřila kamera s 16 mm páskem. S těmito kamerami se sice 

dalo díky jejich váze už o něco lépe manipulovat a přemisťovat je, stále však byly určeny 

přednostně k natáčení filmů. Kamera byla vybavena dvěma cívkami, na jednu se natáčel 

zvukový záznam, na druhou obrazový, zpočátku černobílý, později barevný (Yorke, 1990).  

16 mm filmovou technologii vystřídal magnetický záznam obrazu, se kterým byla 

zahájena éra elektronického zpravodajství – ENG (Electronic News Gathering) (Lokšík, 

2010). Ta nastala ve druhé polovině 70. let a z hlediska technologie se tato změna považovala 

za revoluci. Opět došlo i ke zmenšení kamer a vylepšila se i kvalita zvuku a obrazu. Filmový 

pásek nahradila přenosná videopáska umístěná v kompaktní kazetě, kterou už bylo možné 

okamžitě přehrávat a znovu používat (Yorke, 1990). První záznamové zařízení vynalezla 

v roce 1956 americká firma AMPEX, od roku 1969 se pak začal používat první kazetový 

záznamový systém U-matic společnosti Sony, jehož formát byl 19,05 mm. Od poloviny 

70. let se také začaly rozvíjet formáty domácího videa VHS (Video Home System). Jako 

první to byly Betamax a Video 2000 (oboje s 12,65 mm páskem), ke kterým později přibylo 

Video 8 s formátem 8 mm (Lokšík, 2007a). Systém VHS se používal nejdříve jen 

pro profesionální účely (Yorke, 1990), později se stal běžným spotřebním zbožím 

domácností. Vývoj analogových profesionálních formátů končí v roce 1987 zrozením 

Betacamu SP firmy Sony, který dominoval profesionální televizní produkci po celá 90. léta 

minulého století (Lokšík, 2007a). 

V oblasti zpravodajství znamenal přechod na ENG výhody v rychlosti, v manipulaci a 

práci s kazetou. Signál se přenášel prostřednictvím mikrovln a nově se mohlo vysílat 

v přímém přenosu a u toho zároveň nahrávat. Pásky byly levné a znovu použitelné, navíc 

nahraný materiál bylo možné přehrát na jinou kazetu, aniž by došlo ke zhoršení kvality 

(Yorke, 1990). Televizním štábům se značně ulehčila práce, protože už mohly upravovat a 

stříhat materiál rovnou na místě a hotovou reportáž pak jen prostřednictvím satelitu odvysílat 

(Trampota, 2006). Štáb se navíc díky novým technologiím mohl omezit už jen 

na kameramana a redaktora. Natáčení a zpracovávání materiálu bylo celkově rychlejší, 

mobilnější a jednodušší – s obrazem se mohl totiž nahrávat zároveň i zvuk, což zvýšilo 
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autenticitu příspěvků. Nejdůležitější ovšem je, že bylo možné kdykoliv a odkudkoliv vysílat 

živě v přímém přenosu a informovat tak diváky o aktuálním dění (Lokšík, 2004).  

Jestliže používá elektronické zpravodajství spojení přes satelit, jedná se 

o zpravodajství satelitní (Šmíd, 2007b). Historie prvního satelitu TELESTAR 1 se začala psát 

už v roce 1962, po něm následovaly i další (Trampota, 2006). Satelitní zpravodajství – SNG 

(Satellite News Gathering) (Lokšík, 2010) funguje na principu satelitů vypuštěných na oběžné 

dráze (tři hlavní satelity nad Atlantským, Tichým a Indickým oceánem a několik dalších 

v případě výpadku) a pozemních vysílačů. Natočený zvukový a obrazový materiál se pak 

přenáší z jedné pozemní stanice na druhou prostřednictvím satelitu (Yorke, 1990). 

Přenášení záběrů satelitem bylo v počátku omezeno jednak polohou (vysílat se mohlo 

pouze z několika míst na světě), jednak finanční náročností, i když potenciál satelitního 

přenosu byl velký. Jeho velkou výhodou bylo, že se natočený materiál nemusel už 

přepravovat. Přesto se ještě v polovině 70. let používal satelitní přenos jen sporadicky, 

protože přesun potřebného zařízení do místa vysílání byl jednak nákladný, ale i technologicky 

obtížný. Zlom pak nastal až na konci 90. let díky stanici CNN, která poprvé použila k vysílání 

satelitní videotelefon TH-1. Jeho velikost společně s ruční digitální kamerou výrazně 

usnadnili reportérům jejich mobilitu (Trampota, 2006). 

Zavedení lehkých a levných ručních digitálních kamer podnítilo vznik nové 

žurnalistické specializace – videožurnalismu a odstartovalo novou éru zpravodajství – éru 

digitálního zpravodajství DNG9 (Digital News Gathering), která nastoupila v 90. letech 

20. století (Lokšík, 2004). Do té doby se pracovalo s analogovými záznamovými 

videoformáty, které fungovaly „na principu analogového záznamu videosignálu 

na magnetický nosič, zpravidla videopásek“ (Lokšík, 2007a, s. 21), a jež jsou popsány výše. 

Digitální záznamové videoformáty naproti tomu „pracují na bázi digitálního, tedy číslicového 

principu záznamu videosignálu na různé druhy nosičů“ (Lokšík, 2007b, s. 53). Nosičem může 

být magnetický pásek, pevný disk, DVD nebo paměťové karty, od kterých se pak odvozují 

druhy videoformátů, a to páskové (Digital Betacam, DV/miniDV, DVCPRO (D7), DVCAM), 

se záznamem na pevný disk (kamkordér DNS-33W firmy Ikegami, DTE technologie firmy 

Focus, kamery Everio firmy JVC), diskové (kamery Hitachi, XDCAM firmy Sony) a se 

                                                 
9 Místo DNG se někdy používá zkratka DNPS (Digital News Production System) nebo DNP (Digital News 
Produuction) (Lokšík, 2010).  
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záznamem na paměťové karty (kamery Panasonic s algoritmem MPEG2). Obecně platí, že 

rozvoj technologie v této oblasti postupuje neustále dopředu (Lokšík, 2007b).  

Analogové televizní vysílání tak nahradilo vysílání digitální, které Lokšík (2007g, s. 

53) definuje jako „vysílání televizního signálu v číslicové podobě, při němž přenos datového 

bitového toku v digitálním multiplexu může probíhat více způsoby a s různými standardy.“ 

Digitální vysílání může být tedy družicové (standard DVB-S), kabelové (standard DVB-C), 

mobilní (standard DVB-H) nebo terestrické (standard DVB-T, ISDB-T, ATSC-T) (Lokšík, 

2007d). 

Přechod od analogového k digitálnímu vysílání byl postupný a několikaletý. Například 

Česká televize se na něj připravovala už od poloviny 90. let (Lokšík, 2004) a analogové 

pozemní vysílání definitivně ukončila až k 30. listopadu 2011 (Analogové pozemní…, 2012). 

Televizi Nova trval přechod 4 roky a pouze digitálně vysílá od 12. února 2012 (Televize 

Nova…, 2012), televize Prima (Prima family) ukončila analogové vysílání ke 2. lednu 2012 

(Analogový pozemní…, 2012). 

A co znamenalo zavedení digitálního vysílání v praxi? Změna přinesla nové výrobní 

technologie, které ovlivnily organizaci produkce mediálních obsahů. Zavedly se nové kanály 

šíření obsahů a příjemci získali nové prostředky přístupu k těmto obsahům. V oblasti 

technologie došlo ke změnám ve výrobě a tvorbě. Kromě už zmíněných digitálních kamer 

nastala změna také ve zpravování televizního signálu, nově se zavedla počítačová grafika a 

využívají se virtuální studia (Lokšík, 2004). Duspiva (2004) hovoří v souvislosti s přechodem 

na digitální vysílání o zvýšení kvality i kvantity televizního vysílání a možnosti vysoce 

kvalitního příjmu, možnosti zavedení prvků interaktivity a různých multimediálních a 

mobilních aplikací, možnosti plného rozvinutí virtuálních technologií a konečně také díky 

kapacitní úspornosti možnosti zavedení více programů a dalších doplňkových služeb, jako 

například on-line televizních kanálů nebo teletextu s lepší grafikou (Duspiva, 2004). To vše je 

zároveň levnější a energeticky méně náročné než vysílání analogové. Digitální televize má ale 

i své nevýhody. Mezi ně patří nutnost diváka pořídit si set top box, anebo digitální televizní 

přijímač, vysoké náklady vysílatele v době paralelního analogového a digitálního vysílání, 

nutnost vybudovat sítě zemského digitálního vysílání, komprimovaný obraz a vytvoření 

nezbytné legislativy (Výhody a nevýhody…, 2012).  
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Vedle těchto změn musíme mít ale na paměti také to, že digitalizace zásadním 

způsobem ovlivnila i celkovou koncepci televizního zpravodajství. Přispěla k vytvoření 

nových zpravodajských formátů a žánrů, proměnila zpravodajství i jeho obsahovou skladbu, 

začala klást vyšší nároky na reportéry pracující v terénu a zejména opětovně zavedla určité 

žánrové postupy (Lokšík, 2010).    

1.2 Televizní zpravodajství v době digitalizace 

Jak vyplývá z předchozího textu, digitalizace zásadním způsobem ovlivnila podobu 

televizního zpravodajství. Díky možnosti zavedení dalších programů a stanic se vytváří 

stanice zaměřené pouze na zpravodajství (u nás ČT24 vysílající od roku 2005). Práce 

při natáčení a vytváření zpravodajských příspěvků se zjednodušila. Nové technologie, 

počítačové sítě a internet přinesli do zpravodajství nové prvky. V souvislosti s nástupem 

technických inovací hovoří Lokšík (2010) o třech zásadních změnách: nahrazení původních 

analogových páskových systémů systémy bezpáskovými a využívání datových souboru, 

přechod na počítačové terminály, ve kterých se vyrábí a odbavují zpravodajské relace, a díky 

konvergenci s internetem nová možnost online vysílání (Lokšík, 2010). 

Následující kapitoly se zabývají otázkou, zda je zavádění prvků, které ovlivňují 

značnou měrou výslednou podobu zpravodajských příspěvků, v souvislosti s účelem 

zpravodajství adekvátní.  

1.2.1 Dopady digitalizace na zpravodajství 

Ačkoliv už v minulosti existovaly ryze zpravodajské stanice (například už od roku 

1980 výše zmiňovaná CNN), které působily globálně, až digitalizace přinesla možnost 

vytvářet ve velké míře zpravodajské stanice s kontinuálním vysíláním také v menších státech. 

To se týkalo například Švédska, Polska, Slovenska, ale i České republiky, když spustila 

v květnu 2005 svůj první kontinuální zpravodajský kanál ČT24. Na rozdíl od klasického 

programového formátu, ve kterém se veškerá pozornost soustředí na jednu hlavní 

zpravodajskou relaci shrnující dění z celého dne, řazenou do hlavního vysílacího času, 

kontinuální zpravodajské vysílání poskytuje a produkuje zpravodajství řazené do více relací 

nepřetržitě. Jeho nespornou výhodou jsou tak různé formáty relací, neustálá aktualizace 

informací, možnost častého využívání živých telefonátů a živých vstupů z místa událostí, 

rozhovory s hosty ve studiu, diskusní pořady a další (Lokšík, 2010).  
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Změny zapříčiněné digitalizací se netýkaly jenom vzniku zpravodajských stanic a 

zavádění kontinuálního zpravodajství, ale také dosavadního způsobu zpravodajství, které 

přestalo vyhovovat novým možnostem hned ze dvou důvodů. Zpravodajské relace 

v analogovém vysílání měly pevně daný časový program, což způsobovalo jejich malou 

flexibilitu. Většina událostí se totiž odehrávala v průběhu dne, z hlediska vysílání relace tedy 

v minulosti. A tak mělo zpravodajství převážně informativní charakter (poskytovalo 

informace o tom, co se odehrálo v minulosti) a ztratilo pro diváky tolik důležitý rys 

aktuálnosti, bezprostřednosti a autentičnosti. Aby tuto ztrátu nahradilo, zavádělo podle 

Lokšíka (2010) různé pseudopostupy, jejichž úkolem bylo vzbudit v divákovi právě pocit 

aktuální přítomnosti. Příkladem zde mohou být živé vstupy sice z místa události, ale několik 

hodin po skončení události (ostatně tyto druhy živých vstupů se používají i době digitalizace, 

jak si ukážeme dále). Druhým důvodem pak byla omezená délka zpravodajských relací. 

Časový limit relace zkracoval i samotné příspěvky, a to i na úkor jejich kvality a často i 

srozumitelnosti. Krátká stopáž, dynamický střih, přítomnost prvků působících na emoce, 

snaha zaujmout diváka – s těmito rysy se zpravodajství dostalo do oblasti infotainmentu10 

(Lokšík, 2010). 

Tradiční stanice reagovaly na strukturu a pojetí kontinuálního zpravodajství a zavedly 

některé změny také do svých hlavních zpravodajských relací. Došlo k výraznému prodloužení 

stopáže příspěvků a jejich nové kompozici. Příspěvky se tak skládají z více různě 

kombinovaných částí: úvod moderátora ve studiu, živý vstup nebo živý telefonát redaktora 

z místa události, rozhovor s odborníkem v přímém přenosu, používání infografiky a další. 

Dalším znakem digitálního zpravodajství je informační multifunkčnost. Jedná se o postupy, 

při kterých se ve zpravodajství používají ikonografické prostředky, které udávají další 

informace. Jejich účelem je buď zpřehlednit a doplnit divákovi informace, nebo nahradit 

chybějící obrazový materiál.11 Infografika se ale objevuje na obrazovce také v podobě 

grafické lišty s textem (Lokšík, 2010).  

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, v původním televizním vysílání převažovaly 

přímé přenosy různých událostí a živé vysílání ze studia, což bylo způsobeno chybějící 

                                                 
10 Pojem infotainment pochází z kombinace anglických slov information (informace) aentertainment (zábava), 
jedná se tedy o „využívání prvků zábavy ve zpravodajství“ (Jirák, 2004, s. 88). Může jít o aranžované nebo 
herecké projevy, které se zavádějí s cílem zaujmout publikum. Prvky infotainmentu bývají spojovány s médii, 
jejichž primárním cílem není podávat společensky závazné informace, u ostatních médií je pak jejich přítomnost 
kritizována (Jirák, 2004).  
11 Zde můžeme uvést jako klasický příklad používání aplikace Google Maps nebo Google Earth pro znázornění 
polohy. 
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záznamovou technikou. Šlo o charakteristický rys televize, který s postupným rozvojem 

technologie, zejména záznamového zařízení, a s rozšířením počtu vysílacích hodin postupně 

mizel z vysílání. Se zavedením digitálního vysílání došlo ovšem opět k návratu k živému 

vysílání, které svou jedinečností umožňuje divákovi být při tom, stát se přímým účastníkem a 

svědkem událostí, tzn., vrátil se charakter autentičnosti. Digitální zpravodajství postavené 

na živých vstupech a přímých přenosech se tak podle Lokšíka (2010) přiblížilo k reportáži a 

přivlastnilo si i její základní princip hic et nunc (tady a teď), který se stal stěžejním prvkem 

zpravodajských televizí. Přímé přenosy a živé vstupy jsou tak charakteristickou součástí 

digitálního televizního zpravodajství (Lokšík, 2010).  

1.2.2 Živý vstup: ano, či ne? 

S prudkým nárůstem počtu živých vstupů ve vysílání, které se staly jeho nosnou osou, 

pochopitelně přichází otázka, zda má jejich hojná přítomnost ve zpravodajství své 

opodstatnění.  

Jestli budou události pokryty živými vstupy, závisí na mnoha podmínkách. Jednak 

na okolnostech dané události, jednak na možnostech a prioritách redakce (Mayeux, 1991), 

jednak na rozhodnutí ředitele daného zpravodajství. Častým odůvodněním zařazení živého 

vstupu je snaha odlišit se od ostatních zpravodajských vysílání. Jak ale uvádí Tuggle a 

Huffmanová (1999), důvody jsou spíše ekonomické. Velké investice do techniky, satelitních a 

přenosových vozů vytvářejí tendenci tuto technologii používat co nejvíce (Tuggle, Huffman, 

1999).  

Živé vstupy na jedné straně dodávají události na realitě a přinášejí pocit naléhavosti 

(Gibson, 1990), nabízejí bezprostřednost, rychlé aktuální informace a vtahují diváka přímo 

do děje, což je důležité pro jeho vnímání (Tuggle, Huffman, 1999). Zpráva má díky nim 

určitý rytmus a „šťávu“ (Tuggle, Huffman, 2001), vzbuzují pozornost v divácích, kteří se tak 

chtějí dozvědět, jak událost dopadne, aniž by se jednalo o důležitou zprávu (Mayeux, 1991). 

Z tohoto důvodu mohou živé vstupy zkreslovat skutečnou důležitost zpráv (Tuggle, Huffman, 

1999). 

Přítomnost živých vstupů ve vysílání může být ale viděna také negativně. Negativní 

přístup pramení ze skutečnosti původního významu živých vstupů, jejichž cílem bylo 

zaznamenávat zlomové, neočekávané události, a jež se měly vysílat pouze občas a tím tak být 
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atraktivní pro diváky. S příchodem nových technologií původní záměr vymizel a živé vstupy 

se staly běžnou součástí zpravodajství (Tuggle, Huffman, 2001). Využívání živých vstupů 

za každou cenu – tzv. vstupy pro vstupy – vede podle podle Tuggleho a Huffmanové (1999) 

ke zbytečnosti a výsledkem jsou živé vstupy z míst, kde se už nic neděje (Tuggle, Huffman, 

1999). Tyto vstupy označují jako nesmyslné „černé díry“ a jde podle nich o případ, kdy 

technologie zcela ovládla televizní zpravodajství (Tuggle, Huffman, 2001). Podle Františka 

Kouly (2012), vedoucího provozní směny reportážní techniky České televize nemusí jít ale 

vždy o záměr: „Primárně je samozřejmě snaha, aby pozadí vždy korespondovalo s tím, co se 

děje. Někdy může vstup působit samoúčelně nebo nekorespondovat, ale za tím může být 

nějaká objektivní příčina, proč to nešlo udělat lépe.“ Mezi objektivní příčiny řadí:  

• Organizační problémy – přenosový vůz nestihne včas dojet na místo, místo 

není přístupné nebo není možné včas propojit vstup. 

• Omezené kapacity – reportér už z časových důvodů nestíhá reportáž natočit. 

• Tlak internetových zdrojů – snaha zařadit informaci co nejdříve do vysílání a 

nebýt pozadu za ostatními médii.  

Další příčiny četného využívání živých vstupů už jsou ale zcela v rukou editorů a 

reportérů samotných. Jedná se o:  

• Jednoduchost a rychlost – na rozdíl o natočení reportáže zabere živý vstup 

pouze zlomek času. 

• Požadavek editorů natáčet živé vstupy z Vlády, Parlamentu a Senátu nebo 

před jejich budovami nehledě na to, zda se tam zrovna něco odehrává, nebo ne. 

• Jestliže vůz monitoruje situaci dané události v průběhu celého dne, natočí 

na místě také živý vstup, a to i v případě, že událost už skončila. V tomto 

případě hraje velkou roli předpoklad, že událost bude na místě probíhat ještě 

v době vysílání12 (Koula, 2012).  

Na základě výše jmenovaných důvodů by se mohlo zdát, že primárním důvodem 

častého zařazení živých vstupů do vysílání není divák a snaha vtáhnout jej do děje, navodit 

pocit autenticity a bezprostřednosti, ale že jde spíše o technické možnosti nebo omezení a boj 
                                                 
12 Výše uvedené informace můžeme ovšem vztahovat pouze na Českou televizi. 
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s konkurenčními médii na straně jedné a zjednodušením práce nebo až jakousi pohodlností 

na straně druhé. 

Mayeux (1991) uvádí ještě další příčiny. Podle něj si ne všechny události zaslouží živý 

vstup. Některé běžné události se tak mohou vysílat pouze za účelem propagace a zvýšení 

popularity místního zpravodajství (Mayeux, 1991). V takovém případě pak můžeme hovořit 

o pseudoudálostech, neboli událostech zinscenovaných a připravených speciálně pro média, 

při kterých se bere ohled na výběr místa, času a atraktivity. Právě pseudoudálosti se často 

stávají zprávou13 (Reifová, 2004). Tuggle a Huffmanová (2001) dále dodávají, že mnoho 

živých vstupů se vysílá pouze z důvodu, že jde o poměrně jednoduchou záležitost, která navíc 

často není ani novinářsky oprávněná (Tuggle, Huffman, 2001) a samotní reportéři občas cítí, 

že si daná událost nezaslouží živý vstup (Tuggle, Huffman, 1999). 

Na základě právě vyložených faktů je patrné, jak velkou mírou ovlivnila technologie 

živé vstupy ve zpravodajství. Aby mohla být v praktické části diplomové práce provedena 

analýza živých vstupů ve zpravodajských relacích České televize, televize Nova a Prima 

family a jejich komparace, musíme si nejprve představit technické vybavení a technologické 

možnosti jednotlivých stanic.  

1.2.3 Současné technické vybavení umožňující přímé přenosy a živé 

vstupy v České televizi, televizi Nova a Prima family 

K tomu, aby bylo možné vyhodnotit výsledky analýzy a porovnat jednotlivé výsledky 

České televize, televize Nova a Prima family je potřeba popsat, jakým technickým vybavením 

potřebným k živým vstupům operují všechny tři stanice. Je logické, že veřejnoprávní Česká 

televize provozující jako jediná zpravodajský kanál bude mít podstatně lepší vybavení a tím i 

více možností než obě komerční společnosti.  

Základním a nejkvalitnějším způsobem přenosu je využívání satelitních vozů. Jejich 

nespornou výhodou je garance kvality přenosu. Naopak nevýhodou je nutnost najít vhodné 

parkovací místo tak, aby bylo možné dosáhnout kabelem z vozu na místo natáčení, neboť 

kamera je zapojena právě kabelem. Druhou podmínkou je parkovací místo s odkrytým 

                                                 
13 Pseudoudálost poprvé definoval Daniel Joseph Boorstin, který jí připsal čtyři základní charakteristiky: 1) není 
spontánní, 2) je dvojznačná ve vztahu k realitě, 3) vzniká za účelem medializace, 4) často se stává 
sebenaplňujícím proroctvím (Reifová, 2004). 
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výhledem na jih, kde jsou družice přijímající signál. Proto ne na všech místech lze použít 

SNG vůz (Koula, 2012).  

Česká televize má ve svém vozovém parku celkem šest satelitních vozů určených 

pro zpravodajství. Jedná se o nejnovější tříkamerový přenosový HD vůz a tři jednokamerové 

SNG vozy umístěné v Praze na Kavčích horách. Tyto čtyři vozy pokrývají celé Čechy a 

v případě potřeby vyjíždějí také na Moravu nebo do zahraničí. Jeden jednokamerový SNG 

vůz má ve své výbavě také brněnské studio a lepší, dvoukamerový SNG vůz využívá studio 

Ostrava. Tyto dva vozy pokrývají živé vstupy na Moravě (Koula, 2012).  

Televize Nova disponuje dvěma SNG vozy, Prima family nevlastní žádný (Hruška, 

2012). Televizní stanice tak může využívat možnosti pronájmu satelitních vozů 

od dodavatelských společností, které nejen u nás, ale i ve světě působí (Koula, 2012). 

Pro Primu family se tudíž jedná o náklad navíc. 

Rozdíl není ovšem jenom ve vybavení vozového parku. Určujícím faktorem je také 

technická stránka přenosu. Zatímco Česká televize má natrvalo pronajatý kanál (kapacitu) 

družice Astra 3B, který může využívat až pro tři přenosy, respektive satelitní vozy najednou, 

ani jedna z komerčních společností tento paušál neplatí. Pokud chtějí živě vysílat 

prostřednictvím SNG vozu, musí si přenos předem objednat a každý z nich zaplatit zvlášť14 

(Koula, 2012). Z tohoto důvodu mohou být obě společnosti v počtu živých vstupů 

ekonomicky limitovány a mohou se tak snažit hledat i jiné způsoby vysílání živých vstupů. A 

to buď prostřednictvím jiné technologie, anebo obcházením původního záměru živých vstupů, 

kterým je přinést svědectví z místa události. U České televize naopak počet přenosů nehraje 

žádnou roli, a tak by se dalo očekávat, že bude využívat satelitní vozy nejvíce ze všech.15   

Další možnost živého vysílání je prostřednictvím tzv. přenosového batohu LiveU. Jde 

o přenosný počítač s USB vstupy fungující na základě GSM 3G sítě, WiFi hotspotů nebo 

WiMAX sítě (Potůček, 2011). Do něj se pak zapojí kabelem kamera a mikrofon. Princip 

přenosu spočívá ve spojení batohu v terénu s podobným zařízením v televizním studiu. 

Výhodou je jednoduchá manipulace, která umožňuje omezit natáčení živého vstupu pouze 

na jednoho člověka. Batoh se může dostat na místa, která jsou těžko přístupná satelitnímu 

                                                 
14 Zaplatit si trvalý pronájem kanálu by se ani jedné komerční stanici nevyplatilo z důvodu, že neprovozují 
zpravodajské kanály (Koula, 2012).  
15 ČT samozřejmě SNG vozy využívá ze všech nejvíce z důvodu provozu zpravodajského kanálu. Mám zde 
na mysli předpoklad vyšší frekvence zařazování živých vstupů i do hlavní zpravodajské relace.  
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vozu, a navíc funguje na baterie. Na druhou stranu ale baterie příliš dlouho nevydrží 

(maximálně 3 hodiny) a batoh se musí nacházet v místě dobrého signálu daného operátora. 

Pokud dojde k přetížení sítě, může dojít k přerušení přenosu, což je u přenosů pomocí 

satelitních vozů téměř nemožné. Batohy je podle Kouly (2012) vhodné používat spíše 

při natáčení statických záběrů (Koula, 2012). 

V Čechách se jedná o zcela nově využívanou technologii, a to u všech tří televizních 

stanic. Česká televize využívá v současné době dva kusy (Koula, 2012), stejný počet kusů má 

ve svém vybavení také TV Nova a Prima family (Hruška, 2012).  

Třetí možností natáčení živých vstupů je připojení přes tzv. pevné spoje, které jsou 

umístěny na Úřadu vlády, v Parlamentu a v Senátu. Jedná se o zásuvky ve zdi, ke kterým se 

napojí mixážní pult technika a přenos probíhá po optickém vlákně. Zde má opět výhodu 

veřejnoprávní televize, která má jako jediná k pevným spojům přístup (Koula, 2012).  

Pak existují také méně kvalitní způsoby přenosu, používané zejména u zahraničních 

zpravodajů. Sem můžeme zařadit například satelitní videotelefon nebo běžný Skype.16 

Důvodem zařazování živých vstupů i přes jejich nízkou kvalitu je snaha o získání informace 

za každou cenu (Koula, 2012). 

Zahraniční zpravodajově kromě těchto možností mohou natáčet živé vstupy také 

v místním televizním studiu, případně využít možnosti pronájmu satelitního vozu (Koula, 

2012). 

Znalost možností a technického vybavení jednotlivých televizních stanic usnadní 

analýzu jejich živých vstupů, které budou dále rozděleny do vytvořených kategorií, jež budou 

reflektovat české mediální prostředí. Příkladem takového rozdělení může být například 

klasifikace živých vstupů Petera E. Mayeuxe. 

1.2.4 Klasifikace živých vstupů podle Petera E. Mayeuxe 

Jednou z dostupných kategorizací živých vstupů provedl Peter E. Mayeuxe. Mayeux 

(1991) rozčlenil živé vstupy do čtyř skupin. Upozornil však na to, že stejně jako je jiný obsah 

                                                 
16 Koula (2012) zde upozorňuje na paradox protikladu technologie a reality. Na jedné straně stojí pokrok 
v technice, kdy si lidé kupují HD televizory, na druhé straně stojí fakt, že se pak lidé s HD televizory dívají 
na živé přenosy vysílané přes Skype (Koula, 2012).  
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každého příspěvku a situace, ve které vznikl, tak je také jiný každý živý vstup. Hlavní 

kategorie živých vstupů podle Mayeruxe jsou následující:  

1) Sám reportér: živý stand-up 

2) Reportér a další osoba: rozhovor s moderátorem nebo hostem 

3) Kombinace živého vstupu reportéra a natočeného materiálu 

4) Kombinace skládající se z: 

a) stand-up – živý vstup reportéra – reportáž – rozhovor s moderátorem 

b) rozhovor s moderátorem – reportáž  

Klasická struktura televizního živého vstupu je přitom podle něj následující: úvod 

ve studiu – živý vstup reportéra (můstek) – natočená reportáž – odhlášení reportéra, případně 

ještě rozhovor mezi studiem a účastníky živého vstupu. Některé živé vstupy mohou začínat 

také znělkou nebo krátkou hudební ukázkou, po které následuje slovo reportéra17 (Mayeux, 

1991). 

Mayeuxova klasifikace je zde představena pouze jako příklad. Během analýzy živých 

vstupů zpravodajských relací v České republice bude vytvořena klasifikace zcela nová, 

odpovídající rysům českého mediálního prostoru. Stejně tak bude na základě analýzy a jejího 

vyhodnocení definována nejběžnější struktura televizního živého vstupu. 

  

                                                 
17 Struktura živého vstupu se může v české mediální krajině odlišovat. Na základě analýzy, která je součástí této 
práce, bude charakterizována nejběžnější struktura živého vstupu u nás.  
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2 Použitá metoda  

Cílem druhé části práce je stručně představit výzkum a použitou metodu. Pro účely 

diplomové práce byl zvolen kvalitativní výzkum, což je dle Strausse a Corbinové (1999, s. 10) 

„jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných 

způsobů kvantifikace.“ Jak ale doplňuje Hendl (2008), kvalitativní výzkum neznamená pouze 

absenci čísel, ale širokou škálu různých přístupů.  

V rámci kvalitativního výzkumu provedeného v této diplomové práci bude využita 

metoda analýzy s použitím deskripce, komparace a interpretace získaných údajů. Účelem je 

porozumět prostřednictvím použitých metod podstatě zkoumaných jevů, získat nové 

informace a nové pohledy na věc (Strauss, Corbinová, 1999). Přitom dojde také částečně 

ke kvantifikaci některých dat.  

Základní výzkumná otázka, kterou si zde pokládám, zní: jakým způsobem ovlivňuje 

technologie živé vstupy v současném zpravodajství a do jaké míry je proměňuje. V souvislosti 

s rozvojem technologie a její dostupností jednotlivým televizním stanicím totiž dochází 

k intenzivnějšímu zařazování živých vstupů, které by nebylo možné uskutečnit 

bez digitalizace. Podstatou živého vstupu, tak jak byl původně zamýšlen, je vtáhnout diváka 

do děje události, ukázat mu místo, na kterém se událost odehrává, vyvolat v něm 

bezprostřednost, umožnit mu, aby se stal svědkem události. Kvalitativní výzkum by měl 

ukázat, zda se živé vstupy dnešního zpravodajství stále drží své podstaty a v relacích mají své 

opodstatnění, nebo zda převažují spíše pseudovstupy a vstupy pro vstupy, a zpravodajství tak 

vytváří dojem pseudoautenticity. Podstatou analýzy bude také zjistit, jestli technické vybavení 

jednotlivých stanic nějakým způsobem ovlivňuje počet a kvalitu živého vstupu a jestli 

umožňuje redaktorům vykonat jejich záměr v úplném provedení.  

Výzkum bude proveden metodou analýzy živých vstupů hlavních zpravodajských 

relací tří televizních stanic: České televize (Události), TV Nova (Televizní noviny) a Prima 

family (Zprávy FTV Prima). Předmětem výzkumu jsou přitom živé vstupy zařazené do relací 

v měsíci březnu 2012, a to od 1. března do 31. března. Výsledné údaje získané 

prostřednictvím analýzy budou dále srovnávány se známými skutečnostmi. Při analýze bude 

současně navržena i kategorizace živých vstupů a bude provedeno řazení jednotlivých 

příspěvků do vytvořených kategorií.   
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3 Analýza živých vstupů v hlavních zpravodajských 
relacích České televize, TV Nova a Prima family 

Jak již bylo řečeno, praktická část je provedena formou kvalitativního výzkumu. 

Stěžejní použitou metodou je analýza, konkrétně analýza živých vstupů v hlavních 

zpravodajských relacích České televize, TV Nova a Prima family. V diplomové práci jsou 

zkoumány živé vstupy zařazené v Událostech, Televizních novinách a Zprávách FTV Prima 

(dále jen Zprávy) v období měsíce března 2012.  

Zdrojem jsou tedy hlavní zpravodajské relace, přičemž Události veřejnoprávní České 

televize jsou volně přístupné na internetu, Televizní noviny a Zprávy jsem si z důvodu 

nearchivování na internetových stránkách denně nahrávala. Technickým nedopatřením 

(z důvodu změny času) nedošlo k nahrání relací 25. března. Živé vstupy tohoto dne jsou proto 

analyzovány pouze na základě jejich přepisů v databázi Newton Media Search, protože 

v době provádění výzkumu už nejsou ani dostupné na internetu.  

Je potřeba upřesnit, že zkoumaným předmětem jsou pouze živé vstupy reportérů, 

případně respondentů natáčené v terénu, přičemž terénem mám na mysli vše mimo samotné 

televizní studio. Velmi častým jevem jsou totiž vstupy reportérů přímo ve studiu, kde 

u plazmové obrazovky podávají doplňující informace.18 To je charakteristické z velké míry 

pro Českou televizi, která měla v měsíci březnu celkem 45 studiových vstupů, což je dokonce 

o šest příspěvků více než klasických živých vstupů. Typické pro tyto studiové vstupy je jejich 

přiřazení k hlavní reportáži dne. Dva studiové vstupy zařadila do svého vysílání i TV Nova, 

Prima family tuto možnost nevyužila ani jednou.  

K živým vstupům jsem se naopak rozhodla zařadit vstupy natáčené přímo v budovách 

zpravodajství – na chodbách, na balkonech, ale také na střeše a v okolí budovy. K natočení 

těchto příspěvků není potřebná žádná speciální technika (satelitní vůz nebo LiveU), v praxi 

probíhá natáčení pouze přes propojení kabelem, což je pro štáb velké ulehčení. Právě tento 

fakt je dle mého názoru společně s nedostatečným technickým vybavením komerčních stanic 

(zejména Prima family) důvodem pro jejich poměrně časté zařazení do vysílání. Příspěvky 

jsou analyzovány z toho důvodu, že jsou prezentovány ve vysílání jako klasické živé vstupy. 

Bude pro ně vytvořena speciální kategorie pojmenovaná pseudovstupy, neboť se podle mého 

                                                 
18 Většinou se jedná pouze o informace navíc, například historické souvislosti, čísla, grafy aj.  
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názoru jedná přesně o pseudoudálosti, jak o nich hovoří Boorstin – příspěvky jsou často 

vytvořeny pouze proto, aby se z nich stala zpráva.  

Celkem bylo natočeno za měsíc březen 177 živých vstupů, z toho 39 Českou televizí, 

53 televizí Prima family a 85 TV Nova. Průměrně tak denně připadá na Události 1,3 vstupů, 

na Zprávy 1,7 vstupů a na Televizní noviny 2,7 vstupů. Největší počet vstupů v rámci jedné 

relace měla TV Nova, a to pět. Takový počet vstupů zařadila v průběhu měsíce dokonce 

dvakrát. TV Nova se také jako jediná snažila maximálně vyhnout relaci bez živých vstupů – 

tu měla pouze jednou, Prima family třikrát a Česká televize dokonce pětkrát.  

Tabulka č. 1: Počet živých vstupů ve zpravodajských relacích 
 

 ČT* PRIMA FAMILY TV NOVA*

čtvrtek 1.3. 1+2 2 2

pátek 2.3. 2+2 2 2

sobota 3.3. 2 1 1

neděle 4.3. 2+1 0 2

pondělí 5.3. 0+1 1 1

úterý 6.3. 1+2 1 0

středa 7.3. 2+1 1 2

čtvrtek 8.3. 1+1 2 2+1

pátek 9.3. 2+1 2 2

sobota 10.3. 2+1 2 2

neděle 11.3. 2+1 1 3

pondělí 12.3. 0+2 3 3

úterý 13.3. 1+2 3 3

středa 14.3. 2+3 2 3

čtvrtek 15.3. 1+1 1 5

pátek 16.3. 2 2 2

sobota 17.3. 0+1 0 2

neděle 18.3. 0+1 0 3

pondělí 19.3. 2+2 2 4

úterý 20.3. 1+1 2 4

středa 21.3. 2+3 3 3

čtvrtek 22.3. 2+2 1 5

pátek 23.3. 0+2 1 3

sobota 24.3. 1+1 1 3

neděle 25.3. 1+2 2 3

pondělí 26.3. 1+2 2 4

úterý 27.3. 1+2 2 3

středa 28.3. 1+1 3 4

čtvrtek 29.3. 1+1 3 3

pátek 30.3. 1+2 3 3+1

sobota 31.3. 2+1 2 3

celkem 39+45 53 85+2

průměr 1,3 1,7 2,7
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*Druhé číslo udává počet studiových vstupů. 

Analýza je provedena po dnech, což usnadní komparaci vstupů co do počtu i 

tematického zaměření.  

3.1 Čtvrtek 1. března 2012 

Prvním a toho dne také jediným živým vstupem České televize v měsíci březnu je 

vstup ze Summitu Evropské unie v Bruselu. Jde o ukázkový příklad dobře provedeného 

vstupu. Reportérka Hrnčířová je přímo v místě konání, za ní může divák vidět čilý ruch a 

dokonce i obrazovku, která poskytuje náhled do jiné místnosti. Součástí živého vstupu je i 

použití infografiky a obrazového materiálu. Jedná se tedy o vstup samotného reportéra 

doplněného obrazovým materiálem, navíc ze zahraničí (Události, 1. března 2012).  

Prima family zařadila do své relace vstupy dva. První je spojen s kauzou „vlčích“ dětí 

a divák je během něho informován, jak dopadl dnešní odvolací soud. Ačkoliv reportér Kaizr 

natáčí z místa soudu, soud už se dávno nekoná a můžeme tak říci, že jde o vstup pro vstup – 

onu černou díru charakterizovanou Tugglem a Huffmanovou (2001). Asynchron je jednou 

přerušen synchronem, takže se jedná navíc o kombinovaný vstup (Zprávy FTV Prima, 

1. března 2012). 

Druhý živý vstup je ale na druhou stranu klasickým živým vstupem. Vstup má 

tematicky zachytit zisk vrtulníku pro brněnskou záchranku. Kvůli jeho natočení se televizní 

štáb vydal přímo na let vrtulníkem a zprávu tak podává reportér Janotka přímo ze vzduchu. 

Vstup je akční a má přesně to, co by měl dobrý vstup mít (Zprávy FTV Prima, 1. března 

2012).  

TV Nova vysílala první den také dva vstupy. První z nich je kombinovaný, jeho 

součástí jsou synchrony, obrazový materiál a nakonec také ještě rozhovor reportéra Berky 

s respondentem. Zpráva informuje diváky o díře v silnici v Jilemnici, záběry jsou natočeny 

přímo u jámy a vstup tak splňuje svůj účel (Televizní noviny, 1. března 2012). 

Ve druhém případě jde o vstup informující o střelbě u hraničního přechodu 

na Šumavě. Krajská reportérka Klárová při něm ovšem stojí na střeše v blízkosti 

českobudějovického náměstí. Obrazově tak vstup nekoresponduje vůbec s tématem reportáže, 

a proto je zde nasnadě otázka, jestli byla v tomto případě použita přenosová technika. Pokud 

by totiž Nova měla v blízkosti svou kancelář, vstup by mohla realizovat jednoduše přes kabel. 
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V tomto případě se jedná klasický pseudovstup, který je v kombinaci s reportáží a obrazovým 

materiálem (Televizní noviny, 1. března 2012). 

3.2 Pátek 2. března 2012 

Ani v páteční relaci se stanice nesešly na společném tématu. První příspěvek České 

televize je vysílán z Anežského kláštera, ve kterém se konala mše k výročí úmrtí svaté 

Anežky České. Ačkoliv mše před malou chvílí skončila, původní úmysl vstupu není nijak 

narušen, neboť v záběru vidíme stále přítomný dav lidí. Vystoupení reportérky Szásové je 

doplněno pouze obrazovým materiálem (Události, 2. března 2012). 

Dalším vstupem je vstup zvláštního zpravodaje Zavadila z Íránu, který se týká tamních 

voleb. I když v něm zpravodaj stojí na blíže neurčeném místě, tematicky nesouvisejícím se 

sdělovanou informací, domnívám se, že u zahraničních vstupů to nikterak nevadí. Zdá se, že 

živé vstupy v tomto případě zcela nahradily živé telefonáty, které ze zpravodajství zcela 

vymizely, alespoň co se týče měsíce března. Podle mého názoru je zde pro diváka 

atraktivnější vizuální zkušenost (v případě, že se nevysílá z vnitřních prostor), byť 

s nekorespondujícím pozadím. Zahraniční vstupy budou proto vytvářet zvláštní kategorii a 

nebudou řazeny mezi pseudovstupy ani černé díry (Události, 2. března 2012). 

Úvodní vstup na Prima family navazuje na reportáž o studentských protestech proti 

ministru školství Dobešovi. Reportér Weinlich se objeví v prázdné školní učebně, a tak může 

divák logicky očekávat například rozhovor se studentem. Toho se ale nedočká, místo toho je 

puštěn pouze jeden synchron. Příspěvek v tomto případě řadím do kategorie černých děr. 

Způsob jakým je příspěvek uveden ze studia moderátory, navíc otevírá otázku, zda nemůže jít 

o předtočený „živý“ vstup. V případě televize Prima family nejde o ojedinělou záležitost, 

nicméně zde se pohybujeme pouze na poli domněnek a těžko takové situace rozpoznáme 

(Zprávy FTV Prima, 2. března 2012). 

Další živý vstup spadá do kategorie těch dobrých. Záběry jsou vysílány přímo 

z dálnice D1, kde se stala nehoda kamionu. V záběru tak vidíme reportéra Janotku a v těsné 

blízkosti za ním silničáře odklízející bagrem pozůstatky nehody. Asynchron reportéra je 

doplněn o obrazový příspěvek (Zprávy FTV Prima, 2. března 2012). 

TV Nova přináší jako první ze stanic živý vstup, ve kterém nevystupuje vůbec 

reportér, ale pouze respondent, odborník na danou tematiku, v tomto konkrétním případě 
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primář Bohnické léčebny. I když zde nevystupuje reportér, řadím jej mezi živé vstupy, 

protože je k jeho natočení potřeba přenosová technika a patřičný štáb. Takové příspěvky 

budou dále nazývány telemosty a bude pro ně vytvořena zvláštní kategorie. Jde o podobný typ 

živého vstupu jako v případě zahraničních zpravodajů – ani u jednoho nehraje příliš velkou 

roli místo natáčení. U telemostů bývá výběr místa často ponechán na respondentovi (Televizní 

noviny, 2. března 2012). 

Další příspěvek je o pátrání po ztraceném chlapci. I přes to, že moderátorka ve studiu 

zdůrazní, že pátrání probíhá právě teď, krajský reportér Kočárek stojí v Ústí nad Labem 

na blíže neurčeném vyvýšeném místě a v pozadí má město. Navíc ještě paradoxně diváka 

informuje o tom, že na místo jedou posily, a že on sám se tam vydá ihned po dokončení 

živého vstupu. Veškerý smysl živého vstupu tak uniká. Jde o kombinovaný příspěvek se 

synchronem a obrazovým materiálem, spadající do kategorie pseudovstup (Televizní noviny, 

2. března 2012).   

3.3 Sobota 3. března 2012 

Tentokrát má nejvíce živých vstupů Česká televize, a to dva. První z nich je 

o fotbalových fanoušcích Eura 2012 a je vysílán ze zahraničí. Zpravodaj Karas v něm sice 

stojí před stadionem, nicméně scéna je nečinná. Příspěvek je zkombinován s infografikou a 

synchronem (Události, 3. března 2012). 

Další vstup je z Lucerny, odkud bude zanedlouho probíhat přímý přenos udílení cen 

Českého lva. Scéna je sice natočena před statickým pozadím, vše je ale vykompenzováno 

doléhajícím hlukem ze sálu, takže prvek svědectví je přítomný. Po vstupu následuje reportáž, 

čili jde o kombinovaný příspěvek (Události, 3. března 2012). 

Prima family odvysílala pouze jeden živý vstup na téma podání žaloby šéfa fotbalové 

Příbrami Stárky. Příspěvek spadá do kategorie vstup pro vstup, celý je pojat spíše jako čtená 

zpráva a dle mého názoru by jej měla nahradit klasická reportáž. Reportér Weinlich při něm 

stojí před zavřeným fotbalovým hřištěm, kterého si ve tmě méně pozorný divák ani nemusí 

všimnout (Zprávy FTV Prima, 3. března 2012). 

TV Nova zařadila do svého sobotního vysílání taktéž pouze jeden živý vstup. 

Navazuje na předchozí den a vrací se na místo pátrání po ztraceném chlapci. Tentokrát je už 
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reportér Kočárek v terénu, kde provede rozhovor s velitelem zásahu. Oproti minulému vstupu 

je tento výrazně lepší (Televizní noviny, 3. března 2012). 

3.4 Neděle 4. března 2012 

Česká televize věnuje nedělní živý vstup prezidentským volbám v Rusku. Z něj se 

hlásí přímo z Rudého náměstí zpravodaj Vondra. Příspěvek je jednoduchý, bez dalších 

doplňujících prvků a zařazen bude do kategorie zahraničních vstupů (Události, 4. března 

2012). 

Taktéž druhý živý vstup je tento den ze zahraničí. Tématem je nehoda vlaků 

v Polsku a na místě je zpravodaj Karas. Na rozdíl od prvního příspěvku zde v pozadí můžeme 

vidět činnost – odklízení následků nehody. Příspěvek je doplněn obrazovým materiálem a jde 

o klasický živý vstup, navíc ještě ze zahraničí (Události, 4. března 2012). 

Prima family tento den nezařadila ani jeden živý vstup, ačkoliv se příspěvek k nehodě 

vlaků živému vstupu velmi podobá. Divák je ale upozorněn, že byl natočen už dříve (Zprávy 

FTV Prima, 4. března 2012).  

I TV Nova vysílá z místa nehody v Polsku. Vstup je velmi podobný tomu v České 

televizi – za reportérem Veselým lze vidět probíhající odklízecí práce a během toho jsou 

zařazeny také obrazové příspěvky (Televizní noviny, 4. března 2012).  

Poslední živý vstup dne je vysílán z místa požáru pneumatik. Požár byl sice již uhašen, 

nicméně dohašování stále probíhá. Reportér Bystrzycki navíc během vstupu provede rozhovor 

s velitelem zásahu (Televizní noviny, 4. března 2012). 

Pokud bychom vzali v úvahu i příspěvek Prima family, všechny tři televizní stanice se 

tentokrát sešly tematicky. Navíc všechny živé vstupy naplňují svou podstatu, což je spíše 

ojedinělé.  

3.5 Pondělí 5. března 2012 

První březnové pondělí je na živé vstupy poměrně chudé. Česká televize tentokrát 

neodvysílá ani jeden, Prima family a TV Nova pouze po jednom.  
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Prima family věnuje svůj živý vstup případu detektiva cizinecké policie obviněného 

z odposlechů. Reportér Volf sice během vstupu prozradí, že se nachází na okresním soudu 

v Děčíně, nicméně konotace se soudem je jiná, než by divák očekával. Jediným pojítkem je 

to, že si detektiv obstarával u onoho soudu povolení k získání odposlouchávaných telefonních 

čísel. Prvek pseoudoautenticity tak řadí tento příspěvek do kategorie pseudovstup (Zprávy 

FTV Prima, 5. března 2012).  

Kauza polské soli poskytne námět pro živý vstup televizi Nova, která se rozhodne pro 

rozhovor s ministrem zemědělství Bendlem. Rozhovor vedou moderátoři ze studia a jde tedy 

o telemost (Televizní noviny, 5. března 2012). 

3.6 Úterý 6. března 2012 

Ani tento den není na živé vstupy bohatý, opět jsou ve všech třech relacích zařazeny 

pouze dva. Tentokrát ovšem v České televizi a Prima family.  

Česká televize věnuje značnou část relace začínajícímu soudnímu procesu s Věcmi 

veřejnými. Hned v úvodu je několik reportáží týkajících se VV a mezi nimi vystupuje v živém 

vstupu redaktor Keblúšek, který se nachází před budovou soudu. Z mého pohledu zde nejde 

ani tak o to přivést diváka na místo dění (tam už se stejně nic neděje), vstup spíše plní funkci 

jakéhosi oslího můstku mezi jednotlivými reportážemi. To se tvůrcům sice povedlo, nicméně 

záměr se lehce vymyká původnímu záměru živého vstupu a zařazen bude i z hlediska 

časového mezi vstupy pro vstupy (Události, 6. března 2012). 

Prima family zařadila do svého vysílání živý vstup od znovuotevřené vily Tugenhat. 

Před osvětlenou, ale prázdnou vilou stojí reportér Janotka, a jak sám přiznává, poslední 

prohlídka skončila před více než hodinou. Na pozadí se nic neděje a to je důvod, proč spadá 

vstup taktéž do kategorie vstupy pro vstupy. Po něm dále následuje reportáž, takže půjde 

zároveň o kombinovaný vstup (Zprávy FTV Prima, 6. března 2012).  

3.7 Středa 7. března 2012 

Stejně jako předchozí den, i tady Česká televize věnuje značnou část úvodu relace 

procesu s VV. A opakuje se také stejné schéma. Živý vstup ze stejného místa – před budovou 

soudu po skončení stání, jeho funkcí je pak plynule propojit reportáže o VV. Jedná se opět 

o vstup pro vstup (Události, 7. března 2012). 
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Druhým živým vstupem je telemost s herečkou Geislerovou o premiéře nového filmu, 

ve kterém ztvárnila hlavní roli. Divák se tentokrát i díky telemostu dostane přímo do dění, 

vstup je totiž realizován z kina (Události, 7. března 2012).  

Televize Prima family zařadí do relace pouze jeden příspěvek. Tématem je toho dne 

proběhlá valná hromada Dostihového spolku a budoucnost dostihů v Pardubicích. Reportér 

Roup nejprve shrne výsledky valné hromady, poté ještě položí otázku předsedovi 

Dostihového spolku. Celý vstup probíhá v blíže nespecifikované místnosti, která ovšem 

v tomto případě nehraje žádnou roli (Zprávy FTV Prima, 7. března 2012). 

TV Nova zařadí do vysílání živé vstupy dva. První z nich si zasluhuje velkou 

pozornost. Moderátor ani reportérka Myšíková (obr. č. 1), informující o jednání vlády ohledně 

DPH, nijak nekomentují místo, odkud je vstup vysílán. Poprvé se zde setkáváme s natáčením 

živého vstupu na chodbě přímo v budově televize Nova. Nejde tak de facto ani o živý vstup, 

protože je přenos realizován prostřednictvím kabelu. O prvku svědectví a vytváření 

autenticity zde nemůže být ani řeč, příspěvek je jasným pseudovstupem (Televizní noviny, 

7. března 2012). 

Obrázek č. 1 

 

Poslední živý vstup tohoto dne je od krajské reportérky Julinové o padělateli 

bankovek. Vstup je natočen na vyvýšeném místě, v záběru je kromě Julinové také část města. 

Informace reportérky jsou doplněny synchronem. Celý vstup ovšem postrádá smysl a 
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příspěvek by si zasloužil jiné zpracování. Bude proto zařazen do kategorie pseudovstup 

(Televizní noviny, 7. března 2012).  

3.8 Čtvrtek 8. března 2012 

Jediný čtvrteční živý vstup České televize se vrací opět ke kauze VV a opět jde 

o stejné schéma jako v předchozích dvou dnech. Reportáže o VV jsou propojeny 

Keblúškovými vstupy natočenými před soudem, opět jde o případ živého vstupu jakožto černé 

díry (Události, 8. března 2012). 

Prima family odvysílala po několika dnech vstupy dva, ani jeden z nich však neplní 

svou funkci. Ten první následuje po reportáži o nálezu zbraní v rodinném domě. Vstup je 

ovšem natočen někde u silnice a není jasné proč. Z tohoto důvodu půjde o pseudovstup. 

Jediným doplňkem je obrazový příspěvek během asynchronu (Zprávy FTV Prima, 8. března 

2012). 

Druhý vstup o energetickém podvodu je přenášen z chodby. S velkou 

pravděpodobností se jedná o budovu televize Prima FTV, což opět znamená přenos 

prostřednictvím kabelů. Vzniká tak další pseudovstup (Zprávy FTV Prima, 8. března 2012).  

Nálezu zbraní se věnuje vedle Prima family také TV Nova. Ta vyslala svého 

krajského redaktora Zapletala údajně na místo, ze záběrů ovšem nelze rozeznat, jak ono místo 

vůbec vypadá. Asynchrony jsou doplněny obrazovými příspěvky a nakonec také synchrony. 

Jde tedy o kombinovaný vstup, avšak vstup pro vstup (Televizní noviny, 8. března 2012). 

Poslední živý vstup dne je také kombinovaný se synchrony. Hovoří v něm reportérka 

Myšíková, která podává informace o rozhovoru s prezidentem. Myšíková přitom stojí na 

balkoně budovy a lze se domnívat, že se opět jedná o budovu televize Nova. Ani v tomto 

případě neplní vstup svůj účel a je klasickým příkladem pseudovstupu (Televizní noviny, 

8. března 2012). 

3.9 Pátek 9. března 2012 

Páteční Události přinášejí dva živé vstupy. Tentokrát už nejde o kauzu VV, ačkoliv 

jejich soudu se věnuje úvodní studiový vstup, v jehož rámci došlo k zajímavému momentu, 

který stojí za zmínku. Reportér Keblúšek komentoval ve studiu dění u plazmové obrazovky, 
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na níž se po chvíli objevila jeho kolegyně Kručinská sedící v jiném studiu, která převzala 

slovo. To se pak celé ještě jednou opakovalo. Šlo tedy o jakýsi studiový vstup na druhou 

(Události, 9. března 2012). 

Česká televize zařadila do vysílání telemost s předsedkyní Akreditační komise 

Dvořákovou. Rozhovor se týkal prodloužení akreditace Plzeňským právům ze strany ministra 

Dobeše (Události, 9. března 2012). 

Druhý příspěvek se vztahuje k probíhajícím parlamentním volbám na Slovensku a 

navazuje na předchozí reportáž. Vstup je vysílán z ulice na Slovensku, spadá tedy 

do kategorie zahraničních příspěvků (Události, 9. března 2012).  

Shodný počet živých vstupů tento den má také Prima family a televize Nova. První 

příspěvek Prima family se vrací k rannímu incidentu opilého řidiče autobusu. Krajská 

redaktora Šenková stojí v záběru před autobusem. Událost se ovšem už odehrála, jde tedy 

o černou díru. Příspěvek je doplněn zároveň i obrazovým materiálem a synchrony (Zprávy 

FTV Prima, 9. března 2012).  

Druhý vstup je velmi vydařený. Tématem je cvičební maraton lidí s roztroušenou 

sklerózou. Reportérka Pastorčáková (obr. č. 2) využila situace a připojila se v tělocvičně 

k ostatním cvičícím. Vstup tak zahajuje na rotopedu, z něhož pak přechází k účastnici 

maratonu, s níž udělá krátký rozhovor. Vstup je dynamický, akční a pro diváka velmi 

atraktivní (Zprávy FTV Prima, 9. března 2012).  

TV Nova zahajuje kombinovaným vstupem s reportáží. Po odvysílané reportáži 

o smrti taxikáře následuje živý vstup krajského redaktora Berky z Liberce. V pozadí je, jako 

u většiny vstupů krajských redaktorů, silueta města, jde tedy opět o pseudovstup (Televizní 

noviny, 9. března 2012).  

Posledním příspěvkem je telemost s ministrem zemědělství Bendlem o polské soli 

v potravinářství (Televizní noviny, 9. března 2012). 
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Obrázek č. 2 

 

3.10 Sobota 10. března 2012 

Sobotní relace jsou co do počtu živých vstupů u jednotlivých televizních stanic shodné 

se dnem předchozím a dokonce se tentokrát navíc potkávají i v tématech. Volbám 

na Slovensku věnuje prostor Česká televize a TV Nova, která se zároveň shodne také 

na příspěvku o smrti chlapce s Prima family.  

Úvodním příspěvkem České televize jsou již zmíněné volby na Slovensku. Jedná se 

o zahraniční vstup zpravodajky Bakové, za kterou se rýsuje Bratislavský hrad. Živý vstup je 

ukončen natočenou reportáží (Události, 10. března 2012). 

Druhý případ je vysílán přímo z místa dění slavnostního setkání Sokola v pražském 

Karolinu. V pozadí redaktorky Drmotové je plný sál a slavnostní projev. Příspěvek je doplněn 

obrazovým materiálem, po něm následuje reportáž (Události, 10. března 2012).  

Prima family zahajuje živým vstupem z Trutnova. Krajská redaktorka Kohoutová 

objasňuje okolnosti smrti malého dítěte, stojí přitom sice u obytné zástavby, ale přiznává, že 

se štábem už místo neštěstí opustili. Vstup, doplněný obrazovým materiálem, je sice natočen 

v terénu, ale na zcela jiném místě, proto mu přísluší označení pseudovstupu (Zprávy FTV 

Prima, 10. března 2012). 
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Dále následuje další příkladný živý vstup reportérky Pastorčákové, která se tentokrát 

vydala se štábem na pražský Žofín na galavečer jezdeckých disciplín. příspěvek je natočený 

v exteriéru a diváci v něm mají možnost sledovat přímo předávání ceny koni (Zprávy FTV 

Prima, 10. března 2012).  

Televizní noviny nabízejí téma smrti dítěte v jiném pojetí. Živý vstup je zde natočen 

formou telemostu s psychologem (Televizní noviny, 10. března 2012).  

Obrázek č. 3 

 

Poslední živý vstup dne se vrací k tématu voleb na Slovensku. Jde o zahraniční vstup 

z Bratislavy doplněný obrazovým materiálem, který navázal na reportáž. Vstup je natočen 

ve vnitřních prostorách, což by nevadilo, kdyby za reportérkou Škábovou současně neběžela 

v televizi jiná reportáž. (obr. č. 3). Za reportérkou je tak v jednu chvíli na obrazovce například 

koza (Televizní noviny, 10. března 2012). 

3.11 Neděle 11. března 2012 

V nedělních relacích se objeví opět šest živých vstupů, tentokrát ale nerovnoměrně 

rozložených. Veřejnoprávní televize a televize Nova odvysílají velmi podobný vstup 

z Národního muzea.  

Česká televize věnuje velkou část zpravodajství volbám na Slovensku a vítězství 

Róberta Fica. Vstup následuje po sledu několika reportáží a je odvysílán přímo z Bratislavy. 
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Před osvíceným Národním divadlem okomentují situaci společně zpravodajové Baková a 

Moláček (Události, 11. března 2012).  

Druhý živý vstup je odvysílán z Národního muzea, do kterého byla dovezena 

na výstavu nejdražší mince světa. Díky detailním záběrům kamery si může divák minci dobře 

prohlédnout i od své obrazovky. Vstup je kombinovaný s reportáží (Události, 11. března 

2012). 

Prima family zařadila do svého vysílání pouze jeden vstup, a to z Ostravy. Krajská 

reportérka Šenková osvětluje za promítání obrazového materiálu okolnosti nehody trolejbusu. 

Při prostřihu na reportérku se zdá, že stojí na místě nehody u policejní pásky, která byla 

v záběrech. Po detailnějším prozkoumání ale zjistíme, že za reportérkou není páska, ale 

závora a není tedy vůbec jasné, odkud je vstup natočen, proto získává označení pseudovstupu 

(Zprávy FTV Prima, 11. března 2012). 

 Úvodní živý vstup TV Nova se věnuje utonulému potápěči v lomu na Bruntálsku. 

Vstup je ovšem natočen v záběru s Novou radnicí v Ostravě, na místo nehody se tak divák 

dostane jen díky obrazovému příspěvku. Živý vstup ukončí synchron, jedná se tedy 

o kombinovaný pseudovstup (Televizní noviny, 11. března 2012). 

V Národním muzeu vystřídá štáb veřejnoprávní televize štáb TV Nova. Natáčení 

probíhá na stejném místě před cennou mincí, záběry jsou na rozdíl od záběrů České televize 

více v pohybu (kamera ČT poskytuje statický obraz), což je dáno povahou televizní stanice 

(Televizní noviny, 11. března 2012).  

Zpravodajské relace tento den uzavře živý vstup krajského reportéra Pika. Rozhovor 

s moderátory probíhá na téma ochrany českých památek proti požárům, natočen je 

na vyvýšeném místě a v pozadí redaktora je tak blíže nespecifikované náměstí, které nemá 

s tématem nic společného, proto jde o pseudovstup (Televizní noviny, 11. března 2012). 

3.12 Pondělí 12. března 2012 

Pondělní zpravodajské relace nabídnou už počtvrté za sebou šest živých vstupů. 

Tentokrát neodvysílá ani jeden Česká televize, komerční společnosti zařadí shodně po třech 

vstupech. Ani jednou se však neshodnou na tématu.  
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Prima family nabízí nové informace k případu nálezu zbraní. Živý vstup na stejné 

téma už odvysílala před čtyřmi dny, dokonce ze stejného místa – silnice nesouvisející 

s tématem. Z toho důvodu bude příspěvek opět zařazen do kategorie pseudovstup (Zprávy 

FTV Prima, 12. března 2012). 

Další vstup ke kauze plzeňských práv je sice natočen krajským redaktorem Sedláčkem 

přímo v Plzni, ze záběrů je ale patrné, že u Právnické fakulty se nenatáčelo. Pseudovstup je 

kombinován se synchrony (Zprávy FTV Prima, 12. března 2012). 

Lépe je pak uchopen třetí vstup o špatném označování uzenin v Olomouci. Případem 

se zabývala Krajská veterinární stanice, která je zároveň v záběru. V místě události se sice už 

nic neodehrává, snaha dostat diváka na místo události ale řadí vstup mezi černé díry. 

Příspěvek je doplněn obrazovým materiálem a synchrony (Zprávy FTV Prima, 12. března 

2012).  

TV Nova zahajuje sérii živých vstupů telemostem se zástupkyní České obchodní 

inspekce na téma vadné elektroniky z Číny. Také druhý příspěvek je telemost, tentokrát se 

rozhovor s primátorem Chomutova týká fyzického přepadení (Televizní noviny, 12. března 

2012). 

Trojici příspěvků uzavírá vstup krajského reportéra Brzka. Příspěvek se věnuje soudu 

s matkou obviněnou z týrání syna. Soud sice proběhl v Hradci Králové a moderátor prozradí, 

že na něm byl i reportér, nicméně vstup je natočen v Pardubicích – sídlu krajské redakce. 

Může se tak jednat o případ, kdy nedostatečná technika neumožnila natočit vstup v místě 

události. Přesto bude vstup zaražen mezi pseudovstupy kombinované s reportáží (Televizní 

noviny, 12. března 2012).  

3.13 Úterý 13. března 2012 

Až téměř v polovině měsíce se ve všech třech zpravodajských relacích v rámci živých 

vstupů objeví stejné téma. Tím je hlasování o nedůvěře vlády, vstupy tak proběhnou přímo 

z Poslanecké sněmovny, kde právě skončila mimořádná schůze. Všechny tři se tak řadí mezi 

ty dobré. 

Česká televize natočí příspěvek u sochy lva. Jeho součástí je infografika a na závěr 

také synchrony (Události, 13. března 2012). Ze stejného místa natáčí živý vstup také TV 
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Nova, která ho oživí obrazovým příspěvkem (Televizní noviny, 13. března 2012). 

Od předchozích dvou zmíněných se liší Prima family, která natáčí z balkonu Poslanecké 

sněmovny a v záběru má tak sál s posledními přítomnými (Zprávy FTV Prima, 13. března 

2012). 

Česká televize tím vyčerpala svůj limit a následují tak už jen dva příspěvky v každé 

z komerčních stanic, z toho jeden je opět na společné téma.  

Prima family se rozhodla do vysílání zařadit vstup reportérky Klapačové z Vysočiny 

týkající se smrti motorkáře. Ačkoliv je příspěvek natočen několik hodin po nehodě, je natočen 

přímo na místě nehody, proto se jedná o vstup pro vstup neboli černou díru (Zprávy FTV 

Prima, 13. března 2012). 

Poslední živý vstup s reportáží pak stanice věnuje hlavnímu hygienikovi Vítovi 

podezřelému ze zneužití pravomoci úřední osoby. Podrobnosti přináší živě reportér Weinlich, 

který se nachází někde venku. Nedomnívám se ovšem, že by místo mělo jakoukoliv spojitost 

s tematikou příspěvku, takže jde o další pseudovstup. Zároveň ovšem ani nemám podezření, 

že by se místo natáčení nacházelo v blízkosti sídla televize (Zprávy FTV Prima, 13. března 

2012).  

Živý vstup se stejnou tematikou si pro své zpravodajství vybere i TV Nova, která jej 

uchopí podstatně lépe tím, že reportéra Vaníčka vyšle před budovu Ministerstva zdravotnictví. 

Z tohoto důvodu patří vstup do kategorie černé díry (Televizní noviny, 13. března 2012). 

Sedmým a zároveň posledním živým vstupem tohoto dne je telemost navazující 

na reportáž o sebevraždě karlovarského zastupitele. Moderátor ve studiu vede rozhovor 

s primátorem Karlových Varů Kulhánkem (Televizní noviny, 13. března 2012). 

3.14 Středa 14. března 2012 

Také středeční relaci zahajuje Česká televize politickým tématem. Po úvodní 

reportáži o jednání Vlády o státním rozpočtu navazuje živým vstupem z Úřadu vlády, 

respektive před jeho budovou, ve které neustále probíhá jednání kabinetu (Události, 

14. března 2012). 

Druhý vstup toho dne odvysílá veřejnoprávní televize ze zahraničí. Zpravodajka 

Hrnčířová se při něm nachází před školou dětí, které se staly obětí autobusové nehody 
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ve Švýcarsku, při níž část z nich zemřela. Příspěvek navazuje na již odvysílanou reportáž a je 

doplněn obrazovým materiálem (Události, 14. března 2012).  

Televize Prima family si najde své vlastní téma. Je jím výprava vědců brněnské 

univerzity do Antarktidy. Živý vstup probíhá formou rozhovoru s jedním účastníkem 

expedice přímo na univerzitě v Brně, jeho součástí jsou i obrazové příspěvky (Zprávy FTV 

Prima, 14. března 2012).  

Ve druhém tématu se shodne Prima family s veřejnoprávní televizí a stejně tak 

reportérka Myšíková je v záběru společně se Strakovou akademií. Vstup je dále doplněn 

o synchrony (Zprávy FTV Prima, 14. března 2012). 

TV Nova odvysílá jako jediná v tento den tři živé vstupy. První z nich navazuje 

na odvysílanou reportáž, vztahuje se k nehodě autobusu ve Švýcarsku a je natáčen přímo 

na místě nehody, což lze poznat i podle pietního místa s lidmi za zpravodajem. Poprvé a 

naposled se zde setkáváme s přenosem přes videotelefon, což se projevuje zhoršenou kvalitou 

zvuku (Televizní noviny, 14. března 2012).  

Další živý vstup navazuje vzápětí, tentokrát jde o telemost s policistou, jenž byl 

ve službě při nehodě autobusu u Nažidel. Vstup je natáčen v Českých Budějovicích, 

ze stejného místa jako byl natáčen vstup v první den měsíce března (Televizní noviny, 

14. března 2012). 

I televize Nova zařadí do relace vstup od budovy Vlády. Její téma je ovšem jiné, vrací 

se k hygieniku Vítovi a odpolední schůzi, která na Strakově akademie v souvislosti s Vítem 

proběhla. V tomto případě jde tedy o vstup pro vstup, který je doplněn synchrony (Televizní 

noviny, 14. března 2012). 

3.15 Čtvrtek 15. března 2012 

Ve čtvrtečních relacích jsou počty živých vstupů velmi nerovnoměrné. Zatímco Česká 

televize a Prima family vysílají shodně po jednom, Nova jich odvysílá rovnou pět, což je 

nejvyšší počet za celý měsíc (pět vstupů pak bude mít ještě i o týden později).  

Protest proti vládě je téma, které si zvolila pro živý vstup Česká televize. Příspěvek 

redaktora Dolanského (obr. č. 6) je vysílán přímo z Václavského náměstí a divák se stává 

svědkem průvodu protestujících (Události, 15. března 2012). 
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Obrázek č. 5 

 

Jiné téma si pro svůj jediný vstup vybrala Prima family, a to schůzi Senátu 

o poplatcích za emise. Vstup natočila uvnitř budovy Senátu, ačkoliv už schůze skončila. 

Tentokrát není důvodem úspora času, součástí živého vstupu je totiž také plnohodnotná 

reportáž. Vstup má tak za účel spíš doplnit některé informace. Jedná se o kombinovaný vstup 

pro vstup (Zprávy FTV Prima, 15. března 2012). 

TV Nova zahajuje dvěma telemosty. Tématem prvního je zdražování vajec a jejich 

nedostatek. V rozhovoru tak moderátoři vyzpovídají chovatele slepic. Druhý telemost je 

s plukovníkem hasičů o čekací době na posudky ke kolaudaci staveb. Oba jsou doprovázeny 

obrazovým materiálem a oba navazují na odvysílanou reportáž (Televizní noviny, 15. března 

2012).  

Dalším živým vstupem se stanice vrací k nehodě autobusu ve Švýcarsku, tentokrát už 

přenos není realizován prostřednictvím videotelefonu a jeho kvalita je tak výrazně lepší. Štáb 

natáčí opět na pietním místě a z obou stran je oklestěn reportážemi (Televizní noviny, 15. 

března 2012). 

Čtvrtý vstup je pseudovstupem krajského redaktora Kočárka. Záběry jsou pořízeny 

v Ústí nad Labem, a i když se tentokrát jedná o téma zlodějského gangu (obrázek č. 6), jsou 

pořízeny na stejném místě jako v případě vstupu z 2. března, kdy policie pátrala po ztraceném 

chlapci (obr. č. 7). Vstup je doplněn reportáží (Televizní noviny, 15. března 2012). 
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Obrázek č. 6: Živý vstup o gangu zlodějů z 15. března. 

 

Obrázek č. 7: Živý vstup o ztraceném chlapci z 2. března.  

 

Den uzavírá vstup reportéra Halmošiho z vnitřních prostor Poslanecké sněmovny, kde 

se během dne diskutovalo o pozastavení dotací z Evropské unie. Jde tedy o černou díru, 

doplněnou obrazovým příspěvkem (Televizní noviny, 15. března 2012). 
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3.16 Pátek 16. března 2012 

Páteční zpravodajství je vyplněno celkem šesti vstupy, o které se spravedlivě dělí 

všechny tři stanice. Dvakrát se přitom odvysílá stejné téma – jednání Vlády a fotbalový zápas, 

vstupy se ovšem liší svým provedením.  

Česká televize se vrací opět na Václavské náměstí k demonstrantům proti Vládě. 

Vstup je tentokrát odvysílán v kombinaci s připravenou reportáží (Události, 16. března 2012).  

Druhý přenos je od Úřadu vlády, jednání o DPH a důchodech přibližuje divákům 

reportér Keblúšek, jehož slova jsou doplněna infografikou a synchrony. Jedná se už však 

o vstup pro vstup (Události, 16. března 2012). 

Živý vstup na stejné téma zařadí do vysílání také Prima family. Ta se tentokrát se 

štábem nepřesunula k Úřadu vlády a natáčí někde na ulici. Domnívám se, že je příspěvek 

natočen v blízkosti budovy zpravodajství a přenos je tak odvysílán pouze prostřednictvím 

kabelů. Jde tedy o klasický pseudovstup zkombinovaný s reportáží (Zprávy FTV Prima, 

16. března 2012).  

Druhý příspěvek je z  Letné a zachycuje přicházející fanoušky na fotbalový stadion. 

Divák se prostřednictvím vstupu dostane přímo na místo. Zhoršená kvalita obrazu však 

nasvědčuje tomu, že se jedná pravděpodobně o přenos prostřednictvím přenosového batohu 

LiveU, neboť obraz je narušen v momentech pohybu kamerou (Zprávy FTV Prima, 

16. března 2012).  

Stejným tématem se zabýval i štáb TV Nova. Zatímco Prima family natáčela 

před stadionem, TV Nova se přesunula přímo před hrací plochu, kde se týmy rozcvičují. 

Vstup je obohacen obrazovým příspěvkem (Televizní noviny, 16. března 2012). 

I ve druhém případě jde o podařený vstup, natočený tentokrát přímo pod lyžařskou 

sjezdovkou. I když jde o večerní hodinu, na sjezdovce se neustále lyžuje. Vstupu předcházela 

reportáž (Televizní noviny, 16. března 2012). 

3.17 Sobota 17. března 2012 

Sobotní zpravodajské relace jsou na živé vstupy poměrně skoupé. Zatímco TV Nova 

odvysílá dva, Česká televize ani Prima family tentokrát do vysílání nezařadí ani jeden.  
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První příspěvek je o častých nehodách motocyklistů. Ačkoliv není vstup zaměřen 

na žádnou konkrétní nehodu, tentokrát mu to spíše prospělo. Reportér Hauptvogel se vydal 

s motorkou na silnici, kde ukazuje špatný stav vozovky. Z hlediska provedení je vstup 

vydařený (Televizní noviny, 17. března 2012). 

Druhý vstup věnuje TV Nova podnikateli Pitrovi, o kterém mluví v souvislosti s jeho 

možným převozem do Čech. Kasnar stojí před Pitrovou vilou a příspěvek tak řadíme 

do kategorie vstup pro vstup (Televizní noviny, 17. března 2012). 

Tímto je sobota uzavřena a o moc lepší co do počtu vstupů není ani neděle. 

3.18 Neděle 18. března 2012 

Poslední den týdne se opakuje podobný scénář jako den předchozí. Česká televize a 

Prima family nezařazují ani jeden vstup, naopak v Televizních novinách se objevuje ještě 

třetí.  

Relace TV Nova je obohacena oproti té sobotní o jeden telemost. Rozhovor 

moderátorů o počasí na následující dny je s meteorologem (Televizní noviny, 18. března 

2012).  

Další příspěvek je o získání dotace na unikátní remorkér, na kterém se při natáčení 

pohybuje reportér Kočárek. Vysílání, které je doplněno o synchrony, splňuje svůj účel 

(Televizní noviny, 18. března 2012). 

Poslední živý vstup dne navazuje na reportáž o častých požárech trávy. Reportér 

Zapletal provede v přímém přenosu rozhovor s mluvčím zlínských hasičů (Televizní noviny, 

18. března 2012).   

3.19 Pondělí 19. března 2012 

Nový týden zahajují televizní stanice náporem živých vstupů. Česká televize a Prima 

family se vrací k číslu dvě, TV Nova si uchovává prvenství se čtyřmi přímými přenosy. 

Zajímavostí je, že ani v jednom případě nejde o vstup týkající se stejné události. Celkový 

počet osm živých vstupů je nejvyšší počet, kterého v březnu dosáhneme, a to celkem čtyřikrát.  
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Česká televize zavede diváky do Vysoké pece ve Vítkovicích, která se bude otevírat 

pro návštěvníky. Redaktorka Daňková nám představí místo, které je zatím nepřístupné a 

poskytne nám pohled na osvětlenou památku. Vstup patří do kategorie vstupů 

kombinovaných s reportáží (Události, 19. března 2012).  

Také po dalším živém vstupu následuje reportáž. Vstup je tentokrát natočen 

na zimním stadionu Komety Brno přímo během hokejového utkání a zprostředkovává tak 

divákům atmosféru na místě (Události, 19. března 2012). 

Prima family odvysílá jeden vstup z Brna, druhý z Prahy. V prvním z nich se 

podíváme do soudní síně Ústavního soudu, kde během dne probíhala dvě jednání, která se 

týkala celebrit. Protože je soudní síň již zcela prázdná, patří vstup do kategorie černých děr, 

které doplňuje synchron (Zprávy FTV Prima, 19. března 2012). 

Do stejné kategorie patří také druhý vstup Prima family, který se vrací k demonstraci 

proti vládě. Reportér Janata na prázdném Malostranském náměstí upozorňuje, že protesty 

před chvílí skončily. Vstup pro vstup je obohacen obrazovým materiálem (Zprávy FTV 

Prima, 19. března 2012).  

TV Nova upoutá pozornost hned prvním vstupem, který navazuje na reportáž 

o napadení manželky korejského diplomata. Za reportérem Šubou můžeme sice vidět stromy 

(obr. č. 9), ale v tomto případě se domnívám, že jde o vstup natočený v blízkosti nebo 

dokonce na střeše budovy zpravodajství, a tedy realizovaný prostřednictvím kabelů. 

Domněnka je založena na skutečnosti, že se stejné pozadí objeví později během tohoto měsíce 

ještě i u jiných témat a dokonce i u jiného reportéra. V tomto případě je živý vstup 

ve zpravodajství zařazen jen proto, aby tam byl. Z tohoto důvodu jde o pseudovstup 

(Televizní noviny, 19. března 2012). 

Také další příspěvek budí podezření, že je natočen bez použití přenosové techniky. 

Reportérka Plzeňského kraje Maixnerová při něm totiž stojí na terase nebo balkonu 

bez jakékoliv spojitosti tématu (vykradení autobazaru) s pozadím na obraze. Během celého 

pseudovstupu je vysílán také obrazový příspěvek (Televizní noviny, 19. března 2012).   

Jako třetí je v relaci zařazen telemost s členem Nejvyššího kontrolního úřadu 

navazující na předchozí reportáž (Televizní noviny, 19. března 2012). 
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Poslední živý vstup patří do kategorie zahraničních vstupů, neboť je vysílán 

z Bratislavy k aktuálnímu tématu obtěžování školaček na Slovensku. Vstup nedělá reportér 

TV Nova, ale televize Markíza a je zajímavé, že v tomto případě se štáb ani nesnaží zakrývat, 

že se vstup natáčí před budovou televize. Běžnému divákovi tento fakt pravděpodobně 

unikne, ti znalejší si ale nemohou nevšimnout (Televizní noviny, 19. března 2012). 

3.20 Úterý 20. března 2012 

Další den přináší podruhé v tomto měsíci naprostou shodu nad tématem. Opět jde 

o hlasování o nedůvěře Vlády a opět se s ním každý televizní štáb vypořádá jinak. Obecně lze 

říci, že všechny tři příspěvky splňují kritéria dobrého vstupu.  

Redaktorka České televize Málková ho odvysílá z chodby Poslanecké sněmovny. 

Jeho součástí jsou obrazové příspěvky a také následuje reportáž (Události, 20. března 2012). 

Příspěvek ve Zprávách je ovšem poutavější. Reportér Weinlich přivede diváka rovnou 

do místa dění – do sálu, kde je jednání v plném proudu (obr. č. 8) (Zprávy FTV Prima, 

20. března 2012). Zcela jiné prostředí pak zvolí TV Nova, která svého reportéra Halmošiho 

postaví do předsálí a nabízí tak úplně jiný obrázek (Televizní noviny, 20. března 2012). 

Obrázek č. 8 

 

Prima family odvysílá tento den už jenom jeden příspěvek, a to o zraněném 

policistovi v Chánově. K jeho napadení došlo v panelovém domě, ve kterém pátral 
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po pohřešované osobě a právě před tímto domem je příspěvek natočen. Natáčení probíhalo 

jeden den od události, proto se jedná o černou díru (Zprávy FTV Prima, 20. března 2012). 

Kromě živého vstupu z Poslanecké sněmovny přináší TV Nova ještě další tři 

příspěvky. Prvním z nich je telemost, ve kterém hovoří brněnský lékař s moderátory 

(Televizní noviny, 20. března 2012). 

Druhým se televize vrací ke kauze včerejšího vykradení autobazaru. Živý vstup je 

naprosto stejný jako předcházející den, dokonce je natočen na stejném místě, čili balkonu 

nebo terase. Jediný rozdíl je v úhlu záběru. I tentokrát jde jednoznačně o pseudovstup 

(Televizní noviny, 20. března 2012).  

Sedmý a poslední živý vstup dne je odvysílán reportérkou Klárovou z Českých 

Budějovic a jako u předchozích živých vstupů této krajské redakce TV Nova je v záběru 

českobudějovické náměstí, i když se jedná o soud se ženou, která zabila své dítě. Tomuto 

vstupu proto patří nálepka pseudovstupu, který je v kombinaci s reportáží (Televizní noviny, 

20. března 2012).  

3.21 Středa 21. března 2012 

Středa je druhým dnem, který dosáhl maximálního denního limitu živých vstupů, a to 

osmi. Jejich rozložení je poměrně rovnoměrné – komerční stanice vysílají tři, veřejnoprávní 

pak o jeden méně. Došlo zároveň také k překrývání témat. Všechny tři relace odvysílaly živý 

vstup na téma rezignace ministra Dobeše. Dále se shodla Česká televize s televizí Nova 

na příspěvku o přejmenování ruzyňského letiště a Prima family s Novou na útoku v Toulouse. 

Jediná Prima family odvysílala živý vstup na téma, které neměla žádná jiná televize. 

Ani jeden živý vstup k rezignaci ministra Dobeše není doprovázen reportáží. Důvod je 

jednoduchý – jeho rezignace byla nečekaná a jednání Vlády, na kterém rezignaci oznámil, 

skončilo těsně před vysíláním. To je také příčina, proč se liší jednotlivé příspěvky. Na místě, 

tedy jednání Vlády byla přítomna jako jediná redaktorka České televize Málková (Události, 

21. března 2012). Příčina je podle mého názoru jednoduchá, Česká televize totiž jako jediná 

provozuje zpravodajský kanál, a byla proto hned schopna reagovat na nečekanou zprávu. 

Naproti tomu komerční stanice na Úřadu vlády nebyly a odvysílaly tak živý vstup 

z improvizovaných míst. Těmi byly v obou případech prostory jejich zpravodajských budov, 

ať už vnitřní nebo venkovní. Reportér Prima family Weinlich vyšel se štábem natáčet vstup 
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za budovu FTV Prima (Zprávy FTV Prima, 21. března 2012), reportérka TV Nova Směšková 

zůstala rovnou na chodbě (Televizní noviny, 21. března 2012). Je tedy jasné, že na rozdíl 

od České televize nebyly tyto vstupy natočeny přenosovou technikou. Celý případ je krásnou 

ukázkou rozdílu mezi zpravodajským kanálem a běžnou televizní stanicí. I když se jedná 

o velmi specifickou situaci, která nenastává často, myslím si, že Nova i Prima family měly 

pro tentokrát zvolit jiný druh sdělení, například čtenou zprávu. Svým postojem dokázaly, že 

živé vstupy prosazují za každou cenu, a že technika a nové technologie opravdu ovládly 

zpravodajství, alespoň v tomto případě.  

Na tématu přejmenování Letiště Praha se shodne veřejnoprávní televize s TV Nova. 

Obě stanice se rozhodnou natáčet přímo před letištní halou. Česká televize do svého živého 

vstupu zařadí také reportáž a synchrony (Události, 21. března 2012), TV Nova naproti tomu 

využije možnost rozhovoru s generálním ředitelem ruzyňského letiště (Televizní noviny, 21. 

března 2012).  

Společným tématem Prima family a TV Nova je útok vraha v Toulouse. Jde o dva 

naprosto rozdílné příspěvky. Zatímco první zmíněná stanice má na místě zahraniční 

redaktorku Božilovovou, která se nachází kousek od místa události (Zprávy FTV Prima, 21. 

března 2012), TV Nova zůstává se svým štábem v budově zpravodajství a živý vstup, 

respektive pseudovstup odvysílá přímo z newsroomu (Televizní noviny, 21. března 2012). U 

Prima family si můžeme všimnout zhoršené kvality obrazu, která je ovšem vyvážena 

sdělenými informacemi. Oba vstupy navazují na reportáž.   

Specifickým živým vstupem Prima family je zpráva krajského reportéra Janotky 

o daňových únicích dvou podnikatelů provozujících erotický videochat. Zpráva je natočena 

někde na dvoře a vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobou kauzu, troufám si tvrdit, že jde 

o místo, kde má Prima family sídlo krajské redakce. Jedná se o pseudovstup doplněný 

synchrony a obrazovým materiálem (Zprávy FTV Prima, 21. března 2012). 

3.22 Čtvrtek 22. března 2012 

I čtvrteční relace odvysílají v konečném součtu osm živých vstupů. Větší polovina je 

zařazena v Televizních novinách, tři z osmi jsou telemosty a na společném tématu se shodují 

komerční televize.  
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Česká televize se poprvé věnuje v živém vstupu vrahovi z Toulouse. Před domem, 

ve kterém se ukrýval a kde byl zároveň nakonec zabit, natáčí zpravodajka Hrnčířová. 

Příspěvek je doplněn reportážemi a synchrony (Události, 22. března 2012). 

Téhož dne vysílá veřejnoprávní televize reportáž o Febiofestu a ihned za ni zařadí 

rozhovor – telemost s jeho ředitelem Feničem (Události, 22. března 2012).  

Prima family má tentokrát živý vstup pouze jeden. Ten navazuje na reportáž 

o plánovaných úsporách pro Policii ČR a s tím související zvažovanou rezignaci ze strany 

jejího ředitele Lessyho. Během dne probíhala jednání o vzniklé situaci, a proto je reportér 

Kaizr před Policejním prezidiem. Protože už schůze skončily, příspěvek řadíme do kategorie 

vstupy pro vstupy (Zprávy FTV Prima, 22. března 2012). 

Nejvyšší počet příspěvků má opět TV Nova, která si zde zaslouží větší pozornost. 

Prvním vstupem je telemost s mluvčí Policejního prezidia. Reportáž, která mu předchází je 

stejně jako v předchozím případě věnována úsporám pro Policii ČR (Televizní noviny, 

22. března 2012). 

Dva vstupy zpravodajské relace jsou vysílány krajskými redakcemi. Na jednom z nich 

se podílí pardubický reportér Brzek. Tématem příspěvku je uzavření vyšetřování loňského 

výbuchu v místním podniku, Brzek ovšem vysílá z balkonu (ne poprvé) a jde tedy 

o pseudovstup doplněný obrazovým příspěvkem a synchronem (Televizní noviny, 22. března 

2012).  

Autorkou druhého krajského příspěvku je plzeňská reportérka Maixnerová, která 

naváže na svou reportáž o havárii vodního potrubí v Plzni. Voda zaplavila hotel v centru 

města, což se nám reportérka v živém vstupu před hotelem snaží ukázat. Na záběru sice není 

vidět rozsah poškození, nicméně se díky němu dostáváme přímo do místa nehody, takže splnil 

svůj účel (Televizní noviny, 22. března 2012). 

Pozornému divákovi ovšem nemohla uniknout nápadná podobnost prostředí v dalších 

dvou vstupech. Ty sice nebyly řazeny za sebou (mezi nimi byl odvysílán pardubický 

příspěvek), ale byly v poměrně krátkém časovém sledu. Prvním z nich byl rozhovor 

moderátorů ze studia s představitelkou školských odborů o rezignaci ministra Dobeše, tedy 

telemost (obr. č. 11). Sedm minut na to se na stejné místo postaví také reportér Špalek, aby 

diváky informoval o vynesení rozsudku pro vraha z Mukařova (obr. č. 10). Jde o stejné místo, 
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se kterým jsme se setkali o tři dny dříve v živém vstupu k napadení manželky diplomata (obr. 

č. 9), a zároveň půjde o stejné místo, jež se objeví také v živém vstupu na téma pražského 

derby Sparta – Slavia o dva dny později (obr. č. 12). Všechny z uvedených vstupů jsou 

natáčeny na střeše budovy a jde o pseudovstupy (Televizní noviny, 22. března 2012). 

Obrázek č. 9: Živý vstup o napadení manželky diplomata z 19. března. 

 

Obrázek č. 10: Živý vstup o soudním procesu s vrahem z Mukařova z 22. března. 
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Obrázek č. 11: Telemost k rezignaci ministra Dobeše z 22. března. 

 

Obrázek č. 12: Živý vstup o derby Sparta – Slávia z 24. března. 

 

3.23 Pátek 23. března 2012 

V pátek počet živých vstupů výrazně ubude, což potrvá po celý víkend. Redakce 

České televize pro diváky nenachystala živý vstup ani jeden, Prima family opět pouze jeden a 

prvenství si znovu drží TV Nova s počtem tři. Počínaje tímto dnem se stává na několik dní 

společným tématem všech tří zpravodajských relací nehoda podnikatele Janouška. 
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K té se jako první vyjadřuje televize Prima family a vzápětí se s informací setkáváme 

také u TV Nova. Reportérka Prima family Eretová se vydala několik hodin po nehodě 

na místo události a živý vstup se tak stává černou dírou, která je v tomto případě doplněna 

o reportáž i obrazový příspěvek (Zprávy FTV Prima, 23. března 2012). 

Nehoda Janouška se stává také hlavní událostí dne v TV Nova. Živý vstup natočený 

na stejném místě jako v případě Prima family následuje po reportáži. Do živého vstupu je 

zařazen také synchron a po něm následuje další reportáž. Stejně jako u Prima family, i tady 

jde o vstup pro vstup (Televizní noviny, 23. března 2012).  

Další živý vstup je příspěvek brněnské redakce, která opět potvrzuje tendenci 

krajských redakcí nenatáčet v místě události, ale z balkonu nebo terasy. I tentokrát můžeme 

za reportérkou Pichalovou zřetelně rozpoznat zábradlí a pod ní rozprostírající se město. 

Tématem příspěvku je pokus o únos dívky, takže se jedná o příkladný pseudovstup doplněný 

reportáží (Televizní noviny, 23. března 2012). 

Poslední živý vstup dne navazuje na odvysílanou reportáž o prasklém potrubí a vrací 

se zpět do zatopené Plzně. Tentokrát se na místo vydal reportér Špalek z Prahy, který nabízí 

divákům pohled na probíhající večerní práce odstraňující škody způsobené na vozovce 

(Televizní noviny, 23. března 2012). 

3.24 Sobota 24. března 2012 

Sérii víkendových živých vstupů zahajuje Česká televize příspěvkem z kulturní 

oblasti. Kamera diváka přenese do sálu Národního divadla, kde probíhají poslední přípravy 

na slavnostní večer předávání cen Thálie. Po vstupu následuje reportáž (Události, 24. března 

2012).  

Prima family se zaměřila v sobotní relaci na derby Sparta – Slávia a vyslala reportéra 

Pořízka na fotbalový stadion. Sám reportér ale přizná, že už je po zápase a na stadionu se 

momentálně nic neděje, proto bude příspěvek v kategorii černých děr (Zprávy FTV Prima, 

23. března 2012).  

Pražské derby je příspěvkem také v TV Nova. Zde se ovšem nejedná o svědectví 

z místa události, ale jak už bylo řečeno, natáčení proběhlo na střeše televizní budovy (obr. 

č. 12). Jedná se tedy o klasický pseudovstup (Televizní noviny, 24. března 2012). 
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V dalším živém vstupu Televizních novin se vracíme k tématu nehody Janouška 

při rozhovoru reportéra s hostem, v tomto případě ředitelem pražské policie. Vstup je doplněn 

obrazovým příspěvkem (Televizní noviny, 24. března 2012). 

Den završí živý vstup s reportáží o automobilové nehodě v Ostravě. Krajská redakce 

nabízí v záběru opět pohled na město, na místo události se ale podíváme pouze díky reportáži 

a obrazovým příspěvkům. Jako u mnoha jiných krajských příspěvků se tedy jedná 

o pseudovstup (Televizní noviny, 24. března 2012). 

3.25 Neděle 25. března 2012 

Česká televize nabídne v nedělní relaci opět pouze jeden příspěvek, Prima family dva 

a TV Nova tři. Jak už bylo řečeno na začátku kapitoly, technickou chybou nedošlo k nahrání 

relací komerčních televizí, plnohodnotná analýza proto nemůže být provedena. Informace 

jsou získané na základě přepisů jednotlivých relací. Na příspěvky z tohoto dne nebude brán 

ohled v celkovém hodnocení, do kterého nebudou tyto vstupy zařazeny. 

Česká televize se poprvé v živém vstupu věnuje tématu Janoušek. Vstup je natočen 

před sídlem Policie ČR, kde padlo během dne obvinění Janouška. Brífink už ovšem skončil, 

takže by se v tomto případě jednalo o vstup pro vstup, který je zkombinovaný s reportáží 

(Události, 25. března 2012). 

Tematicky se televize Prima family věnuje v živých vstupech nejprve požárům 

na jižní Moravě (Prima family, 2012a), poté špatnému označování jízdenek v některých 

pražských tramvajích po přesunu na letní čas (Prima family, 2012b).  

TV Nova se k natočení prvního živého vstupu ke kauze Janoušek vydala stejně jako 

veřejnoprávní televize před budovu Policie ČR. Jeden vstup vystřídá druhý, reportéři si 

přitom mezi sebou předají slovo (TV Nova, 2012b). Stanice uzavírá den živým vstupem 

na téma zadržení podvodného exekutora a doplňuje jej synchrony (TV Nova, 2012a).  

3.26 Pondělí 26. března 2012 

Od pondělí se opět výrazně zvyšuje počet živých vstupů a tento stav vydrží až 

do konce měsíce. V čele počtu vstupů na relaci je přitom stále TV Nova.  
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Jediný příspěvek České televize je odvysílán z Kuby, kde čeká zpravodaj Kubal 

na brzký přílet papeže. Poměrně dlouhý živý vstup je doprovázen obrazovým materiálem a 

po něm následuje také reportáž (Události, 26. března 2012). 

Prima family podává jako jediná v živém vstupu informaci o kandidatuře soudkyně 

Ústavního soudu Wagnerové do Senátu. Reportér Janotka vyjel tentokrát se štábem 

před budovu Ústavního soudu. Z důvodu, že oznámení o kandidatuře už bylo ohlášeno, bude 

vstup zařazen do kategorie černých děr, doplněných o synchrony (Zprávy FTV Prima, 

26. března 2012). 

Druhý přenos probíhá od budovy Úřadu vlády a jeho tématem je kauza Janouškových 

a Bémových odposlechů, ke které se přes den vyjadřoval kromě zástupců Vlády například 

také prezident. Vstup pro vstup je doplněn právě synchronem prezidenta a také reportáží 

(Zprávy FTV Prima, 26. března 2012). 

Stejnému tématu se věnovala rovněž TV Nova. Ta se ovšem nevydala k Úřadu vlády, 

ale natočila příspěvek opět na střeše své budovy. Ze vstupu se tak stal rázem pseudovstup, 

který má naprosto stejnou strukturu jako u Prima family – je doplněn synchrony i reportáží 

(Televizní noviny, 26. března 2012).  

V relaci Televizních novin jsou dále zařazeny také dva vstupy krajských redakcí. 

Autorem prvního je ústecký reportér Kočárek, za kterým můžeme v záběru vidět opět siluetu 

města. U tohoto reportéra to ostatně také není poprvé. Pseudovstup doplněný obrazovou 

stopou navázal na tematickou reportáž. Tématem druhého krajského příspěvku je podvodník 

z východních Čech, ve vstupu proto vystupuje pardubický reportér Brzek a taktéž se objevuje 

na svém obvyklém místě natáčení, a to na balkoně. Součástí pseudovstupu je nyní jenom 

obrazový materiál (Televizní noviny, 26. března 2012). 

Posledním příspěvkem je rozhovor moderátorů s ekonomem na téma ceny pohonných 

hmot. Příspěvek se vztahuje k odvysílané reportáži a jedná se o telemost (Televizní noviny, 

26. března 2012). 

3.27 Úterý 27. března 2012 

Šest živých vstupů zařazených v úterních relacích je minimem tohoto týdne. 

Veřejnoprávní televize přitom se sešla s televizí Nova na stejném tématu.  
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Česká televize věnuje v úvodu relace prostor Janouškovi. Vstup od budovy 

Policejního prezidia je protkán řadou synchronů a reportáží a jeho účelem je souhrnně 

informovat diváky nejen o stavu vyšetřování Janouškovy nehody, ale také o současném 

personálním stavu a jeho případných změnách v Prezidiu. Na místě probíhala v průběhu dne 

jednání a tisková konference, takže je příspěvek černou dírou (Události, 27. března 2012).  

Prima family zařadila mezi své vstupy případ úniků odposlechů z BIS, k němuž se 

konala ve sněmovně speciální schůze. Jak je řečeno moderátorem, schůze se sice reportérka 

Nováková zúčastnila, ovšem v době živého vstupu už se nachází jinde. V úvahu připadá opět 

chodba sídla televize, tentokrát tedy Prima family, proto jde o pseudovstup. Televize je svým 

tématem originální a zařadila do něj také mnoho synchronů (Zprávy FTV Prima, 27. března 

2012). 

Druhý vstup je o podezření bývalého manažera Ředitelství silnic a dálnic z držení 

dětské pornografie a korupce. Vstup s reportérem Janatou natočil štáb s jedním z pražských 

dálničních mostů za jeho zády, příspěvek bude proto zahrnut do kategorie černých děr 

(Zprávy FTV Prima, 27. března 2012).  

 Nejvíce vstupů je už tradičně ve zpravodajství TV Nova. Ta odvysílala v živém 

vstupu rozhovor redaktora Kasnara s ředitelem Policie ČR Lessym o způsobu vyšetřování 

Janouškovy nehody (Televizní noviny, 27. března 2012). 

Druhý vstup se vztahuje k vyhrožování svědkovi z Kajínkova případu. Odvysílá jej 

reportérka Maixnerová z Plzně a i ona se nyní postaví bez jakékoliv spojitosti s tématem 

na střechu budovy. Proto půjde o klasický pseudovstup, který v tomto konkrétním případě 

navazuje na reportáž (Televizní noviny, 27. března 2012). 

Den uzavírá jiný krajský příspěvek o řidiči autobusu z Olomoucka, který byl 

odsouzený za kreslení po politických plakátech. Jako v případě jiných krajských reportérů má 

i Petržela za zády panorama města. Je tak pravděpodobné, že je příspěvek opět natáčen 

v blízkosti sídla krajské redakce. Jde o pseudovstup s vloženými synchrony (Televizní 

noviny, 27. března 2012).  
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3.28 Středa 28. března 2012 

Naopak osm živých vstupů poslední středy v měsíci je týdenní maximum. Česká 

televize se drží svého čísla jedna, komerční televize odvysílají postupně tři a čtyři vstupy.  

Česká televize pokračuje ve svém jediném živém příspěvku v aktualizaci Janouškova 

případu. Reportérka Martanová se opět vydala před budovu Policie ČR a živý vstup 

zkombinovala se synchrony a reportáží. I tentokrát se ovšem jedná o vstup pro vstup 

(Události, 28. března 2012).  

Prima family otevírá téma převozu podnikatele Pitra do vazební věznice v Česku. 

Živý vstup reportéra Hrušky nedoprovází žádná reportáž, jeho sdělení je tak doplněno pouze 

o synchrony. Štáb tentokrát vyjel natáčet před pankráckou věznici, aby demonstroval, kam 

bude Pitr převezen. Z tohoto důvodu jej řadím do kategorie dobrých vstupů (Zprávy FTV 

Prima, 28. března 2012).  

V dalším živém vstupu z Letiště Ruzyně upozorňuje reportér Janata na chystanou 

letištní stávku ve Španělsku. Stávka se podle jeho slov může dotknout také cestujících 

na ruzyňském letišti. Živý vstup je dobře realizován a navíc zkombinován s reportáží (Zprávy 

FTV Prima, 28. března 2012).  

Poslední vstup jihomoravského reportéra Janotky je natáčen přímo v lese a týká se 

pytláka v místních lesích. Vstup řadím vzhledem k aktuálnosti situace mezi dobré vstupy. 

Příspěvek je obohacen o fotografie a synchrony (Zprávy FTV Prima, 28. března 2012).  

Živé vstupy TV Nova jsou tento den velmi pestré. První je formou telemostu 

s psycholožkou, kde je tématem rozhovoru psychická újma dítěte po jeho zneužívání. 

Telemost navazuje na odvysílanou reportáž (Televizní noviny, 28. března 2012). 

S dalším vstupem se ve zpravodajství vracíme ke včerejšímu tématu Kajínkova 

svědka. Struktura příspěvku je naprosto stejná – reportáž, po ní následuje živý vstup 

ze střechy nebo balkonu, tudíž jde o pseudovstup (Televizní noviny, 28. března 2012). 

Předposlední živý vstup je z Lucerny, místa premiéry filmu Okresní přebor. Kamera 

během vstupu provede diváky po Lucerně zaplněné návštěvníky a reportér Kraus udělá krátký 

rozhovor s režisérem a hercem. Vstup je velmi poutavý a musí splňovat všechny nároky 

diváka (Televizní noviny, 28. března 2012). 



61 
 

Poslední vstup připomíná nápadně studiový vstup České televize. Reportér Halmoši 

při něm stojí na chodbě TV Nova u plazmové obrazovky a nad infografikou prezentuje návrh 

zákona o obecném referendu. Jedná se o pseudovstup a mezi živé vstupy jsem jej zařadila 

z toho důvodu, že není vysílán ze studia, na což nemá TV Nova pravděpodobně prozatím 

kapacity (Televizní noviny, 28. března 2012). 

3.29 Pátek 29. března 2012 

Čtvrteční Události vyplní opět pouze jeden živý vstup, komerční televize zařadí 

tentokrát shodně každá po třech příspěvcích, přičemž na jednom tématu se shodnou.  

Česká televize věnuje svůj prostor ruské KHL, která se bude konat v Praze. Autorem 

vstupu je moskevský zpravodaj Vondra, jde tedy o zahraniční vstup doplněný obrazovým 

záznamem (Události, 29. března 2012). 

Úvodní vstup Prima family se vrací po delší době k soudu s Věcmi veřejnými. 

Důvodem aktualizace tématu je nově objevená nahrávka. Reportérka Pastorčáková vyjela se 

štábem na Malou Stranu, odkud divákům za přispění synchronů sděluje více podrobností. 

Vstup patří do kategorie černých děr (Zprávy FTV Prima, 29. března 2012). 

Další příspěvek je na úplně jiné téma, a tím je počasí a výměna pneumatik po zimní 

sezóně. Autorkou vstupu je redaktorka Hájková, která vystoupí přímo z pneuservisu a 

divákům tak nabídne bezprostřednost situace. Příspěvek je zkombinován s reportáží (Zprávy 

FTV Prima, 29. března 2012). 

Třetí téma Prima family je shodné s tématem TV Nova. Obě referují o nehodě vlaků, 

ke které málem došlo v železničním tunelu v Praze. Reportér Prima family Kaizr podává 

informace přímo od tunelu. Jeho vstup pro vstup není doplněn ani obrazovým materiálem 

(Zprávy FTV Prima, 29. března 2012). Také vstup TV Nova patří mezi vstupy pro vstupy 

z důvodu časového odstupu po události. Nova ovšem nabízí divákovi komplexnější obraz 

o dané události tím, že vstup doplňuje také natočeným materiálem a synchrony (Televizní 

noviny, 29. března 2012).  

Zpravodajská relace se dále vrací v živém vstupu k zneužívání chlapců, ke kterému se 

vztahoval včerejší telemost s psycholožkou. Reportér Kočárek přináší aktuální reportáž a 

nové informace, divákům je ale sděluje opět z blíže neurčeného místa v Ústí nad Labem, 
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odkud už několikrát v tomto měsíci vysílal. Půjde tedy znovu o pseudovstup. Případ opět 

ukazuje na tendenci krajských redakcí vysílat z jednoho místa, pravděpodobně v blízkosti 

jejich sídla, a na jejich omezené možnosti přenosů (Televizní noviny, 29. března 2012). 

Čtvrteční zpravodajství uzavírá krátký vstup z místa požáru na Pardubicku. Reportér 

Bystrzycki v tomto případě sledoval situaci celý den na místě. Po odvysílané reportáži tak 

podává doplňující informace a sděluje, že požár je uhašen a na místě už se nic neděje. To 

dokazuje také záběr kamery, z kterého divák nemůže ani poznat, kde přesně hořelo. Vstup 

patří mezi černé díry (Televizní noviny, 29. března 2012). 

3.30 Pátek 30. března 2012 

Páteční relace jsou co do počtu živých vstupů jednotlivých stanic shodné se dnem 

předchozím. Tentokrát ovšem nedojde ani na jednu shodu v tématu.  

Česká televize zařadí samostatný příspěvek o mezinárodním dni dětské knihy a Noci 

s Andersenem, která probíhá například v Klementinu, odkud je vysílán také živý vstup. Ten 

zavede diváka na jednu z právě probíhajícího předčítání pro děti a vtáhne ho tak přímo 

do místní atmosféry. V tomto případě vstup svůj účel splnil (Události, 30. března 2012).  

Prima family informuje diváky v živém vstupu o odstupujícím ministru Dobešovi. 

Poskytne také záběry z Hradu, kde došlo k předávání demise prezidentovi. Vstup je 

natočen s výhledem na Úřad vlády a jako takový se řadí mezi vstupy pro vstupy. Kromě 

zprávy o demisi informuje také o současné situaci ve Věcech veřejných a je zkombinován 

s patřičnými synchrony (Zprávy FTV Prima, 30. března 2012). 

Živý vstup jihomoravského reportéra Janotky od Ústavního soudu by si zasloužil 

zpracování do podoby reportáže. Téma stanovení stropu u dlužných částek pro exekutory je 

doplněno hojnými ilustračními záběry a jedním synchronem. Reportér zahltí diváka přemírou 

informací a místo atraktivnější reportáže vytvoří vstup pro vstup. Nemyslím si, že by v tomto 

případě byla dána přednost živému vstupu z důvodu nedostatku času pro natočení reportáže 

(Zprávy FTV Prima, 30. března 2012).  

O rozhodnutí pražských zastupitelů nepouštět kamiony do metropole nás informuje 

v živém vstupu od Pražského okruhu reportér Janata. Ve svém příspěvku divákům ukazuje 

místo, kde už měl být podle zastupitelů Pražský okruh dostavěn. Místo natáčení je vzhledem 
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k tématu dobře zvoleno a dobrý příspěvek podtrhuje reportáž, která po vstupu následuje 

(Zprávy FTV Prima, 30. března 2012).  

Úvodní živý vstup TV Nova navazuje na reportáž o podezření z korupce 

ve fotbalovém prostředí. Stanice si pozve do živého vstupu zástupce Asociace provozovatelů 

kurzových sázek a vytvoří tak telemost (Televizní noviny, 30. března 2012). 

Liberecký reportér Berka vyplňuje relaci vstupem o počasí. Nepříznivou předpověď 

na další dny demonstruje pod Ještědem, kde se ještě drží zbytky sněhu. Bez ohledu na téma 

můžeme konstatovat, že se jedná o dobře provedený vstup (Televizní noviny, 30. března 

2012). 

V posledním vstupu se vrací Nova k tématu odsouzeného řidiče autobusu. Krajský 

reportér Petržela si opět stoupne tak, že má v pozadí město. Tentokrát svůj pseudovstup ničím 

nedoplní (Televizní noviny, 30. března 2012). 

3.31 Sobota 31. března 2012 

Poslední zpravodajské relace měsíce odvysílaly celkem sedm živých vstupů. 

Do Událostí a Zpráv byly zařazeny dva, do Televizních novin tři. Každá stanice si znovu 

držela své originální téma.  

Česká televize se opět rozhodne zařadit živý vstup z hokejového utkání Komety Brno. 

Příspěvek je natočen zase ze stadionu, kde na hrací ploše probíhá utkání. Kromě vizuálního 

zážitku může divák slyšet také skandování návštěvníků. Vstup má atmosféru a musí vtáhnout 

diváka do děje (Události, 31. března 2012). 

O druhém příspěvku by se dalo polemizovat, zda jej zařadit mezi živé vstupy, nebo ne. 

Na rozdíl od komerčních stanic se Česká televize nesnaží zakrýt fakt, že je vstup natočen 

v budově zpravodajství – vzhledem k povaze příspěvku to ani nejde. Cílem je provést diváka 

zákulisím nově připravovaných Událostí, a protože nejde o studiový vstup, bude také počítán 

mezi živé vstupy. A ačkoliv je určitě realizován bez přenosové techniky, je natáčen v místě 

události, a proto musí být zařazen mezi dobré vstupy (Události, 31. března 2012). 

Jeden ze vstupů Prima family je o chystaném zhasnutí některých památek a měst 

u příležitosti Hodiny země. Reportér Janata se rozhodl vstup natočit u Karlova mostu, který je 
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jednou z památek, jež se k akci za chvíli připojí. Divák je na místě události, proto řadím vstup 

mezi ty dobré (Zprávy FTV Prima, 31. března 2012). 

Závěrečný živý vstup sleduje o utonutí vodáka na Liberecku. Krajský redaktor 

Tampier nenatáčel u řeky, ale u budovy ve městě, proto se lze opět domnívat, že je příspěvek 

natočen blízko krajské redakce. Pseudovstup je doplněn synchronem (Zprávy FTV Prima, 

31. března 2012). 

TV Nova navazuje v prvním živém vstupu na reportáž o střelci se samopalem. 

Reportér Kasnar sice nezavede diváka na místo v době střelby, ale ukáže její následky, což je 

pro účel živého vstupu dostatečné (Televizní noviny, 31. března 2012). 

Další příspěvek je klasickým pseudovstupem, při kterém se vracíme opět na střechu 

budovy TV Nova. Živý vstup o předpovědi počasí navázal na odvysílanou reportáž (Televizní 

noviny, 31. března 2012). 

Březnové zpravodajství uzavře živý vstup ze Šluknovska, který diváky informuje 

o uspořádané demonstraci proti sestěhování nepřizpůsobivých obyvatel do regionu. Reportér 

Kočárek tentokrát nenatáčí vstup na střeše, ale přímo ve městě, kde demonstrace proběhla, 

proto jde o černou díru (Televizní noviny, 31. března 2012). 

3.32 Klasifikace živých vstupů 

V průběhu analýzy docházelo k postupnému vytváření kategorií živých vstupů. Tato 

kapitola by měla posloužit k jejich přesné specifikaci a sumarizaci základních dat 

analyzovaných příspěvků. 

Na základě získaných informací můžeme pro živé vstupy v televizním zpravodajství 

použít následující dvojí klasifikaci:  

Rozdělení živých vstupů na základě jejich kvality: 

• Dobrý vstup – reportér je na místě, kde se stále něco děje 

• Vstup pro vstup / černá díra – reportér je v místě události, ale událost už 

neprobíhá a místo je opuštěné 

• Pseudovstup – reportér vysílá z místa nesouvisejícím s událostí 
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Rozdělení živých vstupů na základě jejich obsahu: 

o Reportér sám, případně s obrazovým materiálem a otázkami od moderátora 

o Reportér a další osoba 

o Telemost – rozhovor moderátor s respondentem 

o Kombinovaný vstup se synchronem  

o Kombinovaný vstup s reportáží  

o Kombinovaný vstup se synchronem a rozhovorem s další osobou 

o Kombinovaný vstup se synchronem a reportáží  

o Zahraniční vstup 

Počet a podíl živých vstupů jednotlivých televizních stanic je zobrazen v tabulce č. 2.  

Tabulka č. 2 
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ČT 16 7 0 7 0 3 2 11 0 3 12 38

PRIMA FAMILY 13 21 13 21 3 0 15 9 0 2 1 51

TV NOVA 12 9 31 20 7 18 10 19 1 2 5 82

celkem 41 37 44 48 10 21 27 39 1 7 18
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Závěr 

Z celkového počtu 177 odvysílaných živých vstupů v hlavních zpravodajských 

relacích České televize, Prima family a TV Nova od 1. března do 31. března 2012 bylo 

analyzováno 171 příspěvků. Šest vstupů ze dne 25. března není do celkových výsledků 

započítáno z důvodu technického pochybení při jejich nahrávání. Počet 171 poskytl ale 

dostatečný vzorek pro kvalitativní výzkum a analýzu. 

Na základě analýzy byly charakterizovány tři druhy živých vstupů. První je dobrý 

vstup, který splňuje veškeré náležitosti: reportér je na místě události, divák může vidět akci 

v přímém přenosu. Druhý je vstup pro vstup neboli černá díra. Tento vstup je charakteristický 

reportérem na místě události, která se odehrála v minulosti. Do skupiny jsou řazeny také 

vstupy natočené na místě, které tematicky koresponduje se zprávou. Poslední je pseudovstup, 

což je vstup reportéra z místa nesouvisejícího se sdělovanou informací.  

177 živých vstupů v měsíci březnu znamenalo průměrně 5,7 příspěvků denně. Téměř 

polovinu z nich zařadila do své relace TV Nova. Počet 85 dvojnásobně převýšil počet vstupů 

veřejnoprávní televize, která jich odvysílala 39. Prima family byla mezi nimi s číslem 53. 

U České televize je nízký počet vykompenzován 45 studiovými vstupy – živými vstupy 

redaktorů ve studiu. Jde o rys charakteristický právě jen pro Českou televizi. Důvodem jsou 

technické možnosti stanice, která komerční stanice prozatím nemají.  

Rozdíl mezi televizními stanicemi je markantní. Veřejnoprávní televize udržuje počet 

živých vstupů na poměrně nízkém čísle – 38, ale zároveň zachovává jejich kvalitu. Více 

než dvě třetiny vstupů jsou opravdovými vstupy v jejich původním záměru. Vstupy jsou 

vysílány z místa události v čase konání události. Pouze sedm příspěvků bylo zařazeno 

do kategorie černých děr. Většinou se jednalo o vstupy spojené s politickým tématem – 

například vstup po skončení jednání. Česká televize jako jediná neodvysílala ani jeden 

pseudovstup. Od komerčních televizí se výrazně liší také počtem vstupů ze zahraničí. 

Důvodem je nejen technické vybavení, ale také dostupná síť zahraničních zpravodajů. Dalším 

významným rozdílem je počet odvysílaných telemostů a rozhovorů reportéra s respondentem. 

V relacích se za celý měsíc odvysílaly pouze tři telemosty a ani jeden rozhovor. Tento fakt 

může být znakem, že televize dává přednost reportážím a nesnaží se za každou cenu využívat 

živých vstupů. Nejčastějším druhem živého vstupu je vedle zahraničních vstupů přenos 

kombinovaný s reportáží.  
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Prima family zařadila do březnových zpravodajských relací celkem 51 živých vstupů, 

které stejně jako Česká televize rozmístila v průběhu měsíce poměrně rovnoměrně. Nejvíce 

zastoupena byla kategorie černých děr (dvě třetiny), počet dobrých vstupů a pseudovstupů byl 

shodně 13. Z toho vyplývá, že dobrých vstupů byla pouze čtvrtina. V souvislosti 

s pseudovstupy se zde objevuje nový rys, a to vysílání z budovy zpravodajství nebo jejího 

okolí. Takové vstupy, realizované prostřednictvím kabelu bez použití satelitního zařízení nebo 

mobilního operátora, mohou v případě Prima family znamenat značnou ekonomickou úsporu. 

Nejčastěji používanou strukturou byl příspěvek reportéra samotného, doplněný případně 

o obrazový materiál, a následně kombinace vstupu se synchronem. Zajímavostí je, že Prima 

family neodvysílala ani jeden telemost. Za celý měsíc měla pouze jeden zahraniční vstup, 

který měl navíc zhoršenou kvalitu obrazu. Kromě tohoto technického nedostatku došlo ještě 

v průběhu měsíce k jednomu přenosu se zhoršenou kvalitou. 

TV Nova v počtu živých vstupů jednoznačně vládne. Vstupy se snaží vkládat do relací 

co nejčastěji. Důsledkem je, že za měsíc březen byla pouze jedna relace bez živého vstupu a 

jen dvě relace, které obsahovaly pouze jeden příspěvek. Kvantita je ale vykompenzována 

kvalitou. Z celkového počtu 82 živých vstupů byla víc než třetina pseudovstupů a pouhých 12 

dobrých vstupů. I přes vysoké celkové číslo vstupů oproti ostatním dvěma stanicím jde 

o nejnižší počet. Mezi pseudovstupy se často objevují záběry z budovy televize nebo z její 

střechy, a to mnohem častěji než v případě Prima family. Za povšimnutí stojí počet 

odvysílaných telemostů, kterých bylo celkem 18. Důvodem tak vysokého čísla je fakt, že 

podmínky ve studiu ani charakter pořadu neumožňují udělat rozhovor tam.  Součástí relací 

bylo také pět vstupů ze zahraničí, z toho jeden natočen TV Markízou a jeden vysílán 

prostřednictvím videotelefonu. Zdá se, že charakteristickým živým vstupem je kombinace 

vstupu a reportáže.  

Společným rysem komerčních televizí je výrazný počet živých vstupů krajských 

redaktorů. Pro ně je většinou charakteristické postavit autora příspěvku na vyvýšené místo a 

natáčet s panoramatem města za zády. Místem natáčení je většinou balkon nebo střecha, 

přičemž místo je většinou stejné. Potvrzují se tím dvě fakta: nedostatečné technické vybavení 

většiny krajských redakcí pro živé vstupy a snaha odvysílat co nejvíce živých vstupů.  

Analýza živých vstupů v hlavních zpravodajských relacích ukázala rozdílné tendence 

mezi televizními stanicemi. Nejlépe dopadla Česká televize, která vysílá pouze kvalitní živé 

vstupy, a neprojevuje se u ní tendence zařazovat vstupy za každou cenu. To je naopak 
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charakteristické pro TV Nova, u níž není výjimkou odvysílat i pět vstupů během jedné relace. 

Nedostatečné technické vybavení stanice ovšem neumožňuje pokrýt všechny příspěvky, proto 

je mnoho z nich vysíláno v budově TV Nova nebo v budovách krajských redakcí pouze 

přes kabel. Prima family se drží uprostřed, s větším sklonem k TV Nova. Rozdílné tendence 

jednotlivých stanic a jejich zaměření je také důvodem, že ve většině případů nevysílají živé 

vstupy na stejná témata. Společné téma všech tří stanic se objevilo v březnu pouze třikrát a 

vždy se jednalo o důležitou politickou událost.  

Díky výsledkům můžeme také charakterizovat strukturu nejčastějšího živého vstupu 

v našem prostředí. Jedná se o vstup zkombinovaný s reportáží a doprovázený obrazovým 

příspěvkem. 

 

Summary 

From the total amount of 177 broadcasted live reports in the main television news of 

Czech TV, Prima family and TV Nova from 1st March to 31st March 2012 there were 171 live 

reports analyzed. Six live reports from the day of 25th March are not included in the results 

due to technical mistake while their recording. However, the amount of 171 provided 

sufficient sample for qualitative research and analysis.  

On the basis of analysis three types of live reports were characterized. First one is 

legitimate live report that fulfils all requirements: reporter is at the place of event, viewer can 

see the event in a real time. Second one is live for the sake of live report or black hole. This 

type of live report is characteristic by having reporter at the place where the event took place 

in past. Live reports shot at the place that corresponds with the topic of the news belong 

to this group too. Last one is pseudo-report, which is reporter’s live report from the place that 

does not correspond with information that is said.  

177 live reports in March meant the average of 5,7 reports per day. Almost half of 

them were in the television news of TV Nova. Number of 85 transcended twice number of 

live reports in public service television that broadcasted 39 live reports. Prima family was 

in the middle with the amount of 53. Czech TV compensated the low number with 45 studio 

reports – live reports of newsmen in the studio. This is typical feature of Czech TV. The 

reason is that commercial stations do not have technical possibilities that Czech TV does.  
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The difference among television stations is significant. Public service television keeps 

number of live reports quite low – 38, but at the same time it also keeps their quality. More 

than two third of them are legitimate live reports with their original intention. They are 

broadcasted from the place of event, at the same time event takes place. Only seven live 

reports were given to the category of black holes. They were mostly of a political issue – 

for example live report after end of the meeting. Czech TV was the only one that did not have 

a pseudo-report. It noticeably differs from the commercial televisions also in number of live 

reports from abroad. The reason is not only technical equipment but also accessible net 

of correspondents. Another significant difference there is number of broadcasted bridges and 

interviews of reporter and respondent. During the whole month only three bridges and one 

interview were broadcasted in television news. This fact can be a sign that television prefers 

coverage and does not try to use live reports in the cost of everything. The most frequent type 

of live report there are live reports from abroad and combined live reports with coverage.  

Prima family included 51 live reports into the March television news and, as Czech 

TV, it placed them quite equally in the whole month. Category of black holes was the most 

represented category (two thirds), number of legitimate live reports and pseudo-reports was 

13. As a consequence, there were only one fourth of legitimate live reports. In the connection 

with pseudo-reports a new feature appears here – live reporting from the news building or its 

surrounding. Such live reports, realized with cable, without using satellite device or telephone 

operator, can in case of Prima family mean significant economical savings. The most frequent 

structure there was live report of the reporter himself, joined with video recording, followed 

by combination of live report and synchron. The interesting fact is that Prima family did not 

involve any bridge. It had only one live report from abroad for the whole month that was 

of a worse video quality. Besides this technical problem there was another live report 

of a worse quality during the month.  

TV Nova unambiguously leads the number of live reports. It tries to involve them 

into the television news as often as possible. As a consequence, there is only one news that is 

without live reports and two news including only one live report in March. However, quantity 

is compensated by quality. From the total amount of 82 live reports there were more than one 

third pseudo-reports and only 12 legitimate live reports. Despite the high number of live 

reports in comparison with other two television stations, it is the lowest number. There are 

many shots from the television building or its roof among the pseudo-reports, much more 

often than in case of Prima family. The number of bridges is worth noticing – in total 18. The 
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reason of such a high number is fact that conditions in the studio and the nature of broadcast 

do not allow to make an interview there. There were also five live reports from abroad 

as a part of news, one of them was reported by TV Markíza and another one reported 

via videophone. Combination of live report and coverage seems to be the most typical here.  

Significant number of live reports from regional reporters is common feature 

of commercial stations. It is very typical to have an author standing above the city and 

broadcast with the city panorama behind. Balcony or roof is mostly the place of reporting and 

the place is mostly always the same. It confirms two facts: insufficient technical equipment 

for live reporting of most regional seats and effort to involve as much live reports as possible.  

The analyses of main television news showed different tendencies of television 

stations. Czech TV, that includes only legitimate live reports and do not show the tendency 

of involving live reports for the costs of everything, came off best. On the other hand, this 

feature is typical for TV Nova, by which it is not a rarity to include five live repots in one 

television news. However, insufficient technical equipment of the station does not allow 

covering all the live reports; that is why many of them are reported from the TV Nova 

building or its regional offices via cable. Prima family is somewhere in the middle with 

inclination to TV Nova. Different tendencies of every single station and their different 

directions are also reasons why they do not broadcast live reports of the same topics in most 

cases. Common topic of all three television stations was included only three times in March 

and it was always connected with important political event.  

Thanks to the results we can also characterize the structure of the most frequent type 

of life report in our environment. It is live report combined with coverage and joined by video 

recording.  
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