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Abstrakt 

 

Bakalářská práce zkoumá, jak nejvýznamnější české deníky informují o regionálních 

tématech z Prahy. Mladá fronta DNES věnuje denně několik stran lokálním zprávám, 

kaţdý měsíc vydává v hlavním městě samostatný suplement a šestkrát do roka ještě 

luxusní lifestylový magazín. Naopak Hospodářské noviny po konci regionální přílohy 

opět informují spíše z Prahy neţ o Praze, jak říká jejich šéfredaktor Petr Šabata. Mezi 

další zkoumané deníky jsem zařadil Právo, které věnuje lokálním událostem kaţdý den 

dvojlist, Blesk, v němţ čtenář také najde jednu aţ dvě strany regionálních témat, 

a Praţský deník. V první kapitole představuji kromě zmíněných deníků také ostatní 

periodika, která informují o praţských událostech – Metro a 5plus2. V další části 

analyzuji mediální obsah deníků ve vybraném týdnu. Výsledkem je, ţe nejvíce 

informací o hlavním městě přináší Praţský deník a Mladá fronta DNES. To potvrzuje 

i následný rozbor, jak se u kaţdého deníku liší zpracování vybraných praţských událostí 

roku 2012. O Prague Pride, druhém kole senátních voleb v Praze 8 a velikonočních 

trzích na Staroměstském náměstí referovala nejobsáhleji právě Mladá fronta DNES, 

kterou následoval Praţský deník a také Právo. V příloze přikládám dva rozhovory – 

první se šéfredaktorem Mladé fronty DNES Robertem Čásenským a druhý se 

šéfredaktorem Hospodářských novin Petrem Šabatou. Jejich obsahem je strategie 

deníků ohledně informování o praţských regionálních tématech. 

 

Abstract 

 

This bachelor essay investigates how the most important Czech daily newspapers 

inform about regional affairs in Prague. The Mlada fronta DNES daily dedicates a few 

pages of every edition to local news. Every month it also publishes a stand-alone 

supplement in the capital and six times a year a luxurious life-style magazine. 



  

The Hospodarske noviny daily on the other hand reports more from Prague than about 

Prague, claims the editor-in-chief Petr Sabata, at least since the regional supplement has 

been discontinued. One of the other newspapers included in this research is Pravo, 

which dedicates a double-page every day to local news. Then there are Blesk, where the 

reader can find one or two pages of local news and the Prazsky denik newspaper. 

In the first chapter I introduce the mentioned newspapers. In the second chapter, 

I analyze the content of the dailies in a selected week. I conclude that the most news 

about Prague are brought by Prazsky denik and Mlada fronta DNES. This result 

is confirmed by the subsequent analysis of how each of the dailies reports about selected 

events in Prague in 2012. The Prague Pride, the second round of the Senate elections 

in Prague 8 and the Easter markets on the Old Town Square were discussed 

in the greatest detail in Prazsky denik and Mlada fronta DNES, but also in Pravo. 

In the appendix I include two interviews – with the editor-in-chief of Mlada fronta 

DNES, Mr. Robert Casensky and the editor-in-chief of Hospodarske noviny, Mr. Petr 

Sabata. Both interviews focus on the dailies' strategy on informing about Prague 

regional events. 
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Úvod 

 

Ţádný jiný region nedostává v médiích takový prostor jako Praha. Pokud 

bychom se řídili jen podle domicilů, téměř kaţdý druhý text by se musel týkat 

dění v metropoli. Za toto proteţování hlavního města můţe ale především fakt, ţe tu 

sídlí většina významných institucí i novinových redakcí. Na jaké úrovni je ale 

regionální zpravodajství z metropole? Získávají Praţané z médií dostatečný přehled 

o místě, kde ţijí? 

Kupříkladu Hospodářské noviny měly pocit, ţe jejich čtenářům takové 

zpravodajství chybí. V létě 2011 proto přišly s novou přílohou HN PRAHA. Situaci 

zcela přesně vystihl její vedoucí Aleš Měřička, který v editorialu prvního čísla napsal: 

Hospodářské noviny se dosud věnovaly hlavnímu městu velmi podrobně jako místu, kde 

se rodí podstatná rozhodnutí. Nyní jsme začali podrobně, seriózně a neodbytně zkoumat 

Prahu jako Prahu, tedy místo, v němţ ţijí Praţané, podnikatelé, regionální politici, 

aktivní občané, majitelé i zaměstnanci firem.
1
 

A nové přílohy o Praze přinesla i Mladá fronta DNES. Od února 2011 vydává 

kaţdý měsíc suplement CITY DNES, který je koncipován jako magazín pro aktivní 

Praţany. Koncem roku 2012 uvedla na trh také luxusní přílohu CITY LIFE věnovanou 

hlavnímu městu. 

V této bakalářské práci se snaţím odpovědět na otázku, jaký prostor poskytují 

tištěná média regionálnímu zpravodajství z metropole. Téma jsem si vybral jednak 

z důvodu, ţe v Praze ţiji od narození, a jednak proto, ţe jsem stál u zrodu (a bohuţel 

i zániku) zmiňované přílohy Hospodářských novin. 

Ţe lidé mají o regionální zpravodajství zájem, dokazuje i čtenost Deníku. Ten je 

tradičně druhým nebo třetím nejčtenějším periodikem v České republice.
2
 Většina lidí 

chce být dobře informována o dění ve svém nejbliţším okolí. V této oblasti lze 

předpokládat zájem publika o témata, která by jinak nezískala ţádnou pozornost.
3
 

Kromě Deníku jsem podrobil analýze ještě další čtyři periodika – Mladou frontu DNES, 

Hospodářské noviny, Blesk a Právo. 

                                                 
1
 Měřička Aleš. Nad Prahou. HN PRAHA. 6. 9. 2011, roč. 1, č. 1, s. 1  

2
 Výzkum čtenosti. Unie vydavatelů [online]. [2013] [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/Default.aspx?section=30&server=1&article=103 
3
 RUß-MOHL, Stephan a Hana BAKIČOVÁ. 2005. Ţurnalistika: komplexní průvodce praktickou 

ţurnalistikou, s. 179 
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Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první představuji koncept 

zmíněných deníků a uvádím také další periodika, která se věnují Praze. V druhé části 

kvantitativní obsahovou analýzou zjišťuji, kolik prostoru deníky věnují Praze, kolik 

celostátnímu zpravodajství a kolik informacím ze světa. Dále také zkoumám, jak se 

u kaţdého periodika liší zpracování tří praţských témat. Vybral jsem následující 

události roku 2012: Prague Pride, souboj kandidátů ODS a KSČM o senátní křeslo 

v Praze 8 a konání velikonočních trhů na Staroměstském náměstí. 

V přílohové části zařazuji dva rozhovory – první se šéfredaktorem Mladé fronty 

DNES Robertem Čásenským a druhý se šéfredaktorem Hospodářských novin Petrem 

Šabatou. Hlavním tématem je politika deníků v oblasti informování o Praze. 

Po dohodě s vedoucí práce, doc. PhDr. Barborou Osvaldovou, jsem se odchýlil 

od tezí. Při zkoumání se ukázalo, ţe nastíněný koncept je tak rozsáhlý, ţe by vydal 

minimálně na magisterskou práci. Vynechávám proto pasáţe o rozhlasovém 

a televizním vysílání a zaměřuji se pouze na tištěná periodika. 
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1 Periodika a jejich důraz na regionální zpravodajství z Prahy 

 

Do analýz, které jsou součástí druhé kapitoly, jsem zařadil pět celostátních 

deníků.  Vybral jsem vţdy nejčtenější titul největších vydavatelství u nás. Za Mafru 

Mladou frontu DNES, za Economii Hospodářské noviny, za Vltava-Labe-Press Praţský 

deník, za Ringier Axel Springer CZ Blesk a za Borgis Právo. 

V této kapitole představuji koncept jednotlivých deníků a především se zaměřuji 

na to, jaký důraz dávají na regionální zpravodajství z Prahy. 

 

1. 1 Mladá fronta DNES 

 

Nejčtenější titul vydavatelství Mafra vychází kaţdý den kromě neděle a člení se 

do několika sešitů. V prvním přináší informace z domova, ze světa a také názorovou 

rubriku. Pro naši bakalářskou práci je ale nejdůleţitější druhý sešit, který informuje 

o dění v daném kraji. Rozsah této části novin se den ode dne liší, informacím z regionu 

se ale vţdy věnují minimálně čtyři strany sešitu B. Počet textů se zpravidla pohybuje 

mezi deseti aţ dvaceti. 

Na straně B1 je vţdy otvírací článek, který můţe mít podobu informace 

o koaliční krizi na magistrátu, ale i příběhu důchodkyně, která uvízla v radničním 

výtahu. Další texty mají spíše menší rozsah, často se objevují ve formě tak zvaných 

kraťasů. Kromě přehledu událostí uplynulého dne zde čtenáři najdou také avíza 

na zajímavé místní akce. 

Další rubriky Mladé fronty DNES obsahují informace z kultury, domácího 

a světového sportu i ekonomiky. V závislosti na dni vydání zařazuje deník speciální 

tematické strany Peníze, Zaměstnání, Auto, Věda či Zdraví. 

Mladá fronta DNES ale vydává i řadu samostatných suplementů. Mezi jiţ 

tradiční patří čtvrteční Magazín DNES + TV a pondělní ONA DNES, z těch novějších 

to je sobotní Víkend a středeční DOMA DNES. Speciálně v jihomoravské metropoli 

vychází CITY DNES BRNO, v Praze CITY DNES a CITY LIFE.
4
 

 

 

                                                 
4
 Mladá fronta DNES. Mediální skupina MAFRA [online]. © 2012 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-dnes.htm 
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1. 1. 1 Přílohy CITY DNES A CITY LIFE 

 

Mladá fronta DNES vydává kromě regionálního sešitu B ve vybraných krajích 

i samostatné, lokálně zaměřené přílohy. Od února 2011 je to v Praze CITY DNES 

a od ledna 2012 v jihomoravské metropoli CITY DNES BRNO. Oba časopisy mají 

měsíční periodicitu a vycházejí vţdy poslední úterý daného měsíce. V listopadu 2012 

navíc začal v hlavním městě vycházet časopis CITY LIFE s podtitulem Metropolitní 

luxusní magazín MF DNES. 

Vydavatelství Mafra označuje praţský suplement CITY DNES za průvodce 

aktivním ţivotem v hlavním městě, který oslovuje aktivní obyvatele a návštěvníky 

Prahy.
5
 

Magazín začal vycházet v rozsahu 48 stran, aktuálně je jejich počet o osm niţší. 

Hlavním tématem bývá významná událost nadcházejícího měsíce, zpravidla koncert 

světového umělce, ale výjimkou není ani utkání mezi Spartou a Chelsea na Letné. 

Příloha je rozdělena do několika rubrik, mimo jiné na Událost, Téma, Výlet, 

Gourmet, Reality nebo Servis. Poslední jmenované části je věnováno nejvíce prostoru. 

Praţané v tomto oddílu najdou pozvánky na významné divadelní, filmové, hudební 

či společenské akce daného měsíce. Magazín je celkově koncipován jako průvodce. 

Většina článků se vztahuje k události nebo místu, které stojí za návštěvu.  

Podobnou strukturu má i novinka CITY LIFE. Zatímco ale v CITY DNES najde 

čtenář avízo na veletrh střech či divadelní představení Spejbla a Hurvínka, v přibliţně 

80stránkovém CITY LIFE je to především pozvánka na nákupy do Paříţské ulice, tip 

na luxusní restaurace pro manaţery či rozhovor s majitelem proslulé značky. Často 

zapomínám, v jakém krásném městě vlastně ţiji. Ţijeme a pracujeme v Praze, ale 

nemáme na ni čas. Chceme vám ukázat Prahu jako město, které stojí za to znovu 

a znovu proţívat a milovat. Věříme, ţe ve světě značek je Praha jedna z těch nejlepších,
6
 

vysvětluje důvod, proč vznikl magazín CITY LIFE, jeho vedoucí Monika 

Mudranincová. 

První číslo vyšlo 13. listopadu 2012, na další si čtenáři museli počkat aţ 

do poloviny března 2013. Celkem jich má Mladá fronta DNES v edičním plánu 

na rok 2013 šest a kaţdé s jedním stěţejním tématem. Březnové se neslo ve stylu Móda 

                                                 
5
 Mladá fronta DNES. Mediální skupina MAFRA [online]. © 2012 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-dnes.htm 
6
 MUDRANINCOVÁ, Monika. Praha je ta nejlepší značka. CITY LIFE. 13. 11. 2012, roč. 1, č. 1, s. 5 
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jaro/léto v Praze, dubnové představilo Umění jako byznys a květnové pro změnu Auto 

& styl. Další čísla vyjdou v září, říjnu a listopadu. Jejich motivem bude Móda 

podzim/zima v Praze, Hodinky & šperky a Vánoce v Praze.
7
 My jsme si v listopadu 

na nultém čísle ověřili zájem inzerentů. A řekli jsme si, ţe budeme kopírovat silné 

inzertní měsíce. Těmi jsou březen, duben, květen, září, říjen a listopad,
8
 vysvětluje 

šéfredaktor Mladé fronty DNES Robert Čásenský, jakou logiku mají termíny vycházení 

CITY LIFE. 

Výrobu obou praţských suplementů má na starosti jedna stálá redaktorka a jedna 

externistka. V závislosti na tématech se poté vybírají redaktoři Mladé fronty DNES 

a externisté, kteří do daného vydání přispějí.
9
 

 

1. 2 Hospodářské noviny 

 

Hospodářské noviny se potýkají s nejmenší čteností ze všech deníků, zároveň 

mají i nejniţší tištěný náklad. V roce 2012 se tisklo v průměru 55 tisíc kusů novin 

denně.
10

 Na druhou stranu ale mají výsadní postavení v hlavním městě. Nejméně 

40 procent nákladu tvoří vydání pro Prahu a střední Čechy.
11

 Můţe za to specifické 

zaměření deníku, který se orientuje na ekonomiku a podnikání. V Praze, sídle většiny 

orgánů státní správy, finančních institucí a zahraničních firem, tak má z celé republiky 

pochopitelně největší odezvu. 

Hospodářské noviny vycházejí od pondělí do pátku, mají zpravidla 24 stran 

a skládají se ze dvou sešitů. V prvním čtenáři najdou zpravodajství z domova a ze světa, 

dále názorovou rubriku, informace z kultury a také ze sportu. Druhá část s hlavičkou 

HN BYZNYS se věnuje domácímu i světovému ekonomickému zpravodajství, detailně 

se zaměřuje na finanční trhy a nabízí téţ rozhovory s podnikateli. Deník na rozdíl 

od ostatních nemá regionální mutace, vychází pouze v prvním a druhém vydání. 

Také Hospodářské noviny přinášejí řadu redakčních příloh. Kaţdou středu je to 

magazín IN, vţdy v pátek Víkend, jednou měsíčně vychází Podnikání a jedenáctkrát 

                                                 
7
 CITY LIFE. Mediální skupina MAFRA [online]. 2013 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A130115_TVE_PREZENTACECZ.PDF 
8
 Viz Příloha č. 1 – Rozhovor se šéfredaktorem Mladé fronty DNES Robertem Čásenským 

9
 Viz Příloha č. 1 – Rozhovor se šéfredaktorem Mladé fronty DNES Robertem Čásenským 

10
 Údaj získaný e-mailovou korespondencí s manaţerem redakce Hospodářských novin Martinem 

Denemarkem. 
11

 Údaj získaný e-mailovou korespondencí s manaţerem redakce Hospodářských novin Martinem 

Denemarkem. 
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do roka luxusní lifestylový suplement Proč ne?!
12

 Vzhledem ke specifickému postavení 

deníku mezi praţskými čtenáři se Economia v roce 2011 rozhodla vydávat přílohu 

věnovanou hlavnímu městu. Kvůli neuspokojivým inzertním výsledkům ale 

HN PRAHA po vydání 39. čísla skončila. 

 

1. 2. 1 Příloha HN PRAHA 

 

Hospodářské noviny se v roce 2011 vydaly podobnou cestou jako Mladá fronta 

DNES. Začaly vydávat přílohu o Praze a v plánu byl také obdobný suplement věnovaný 

Brnu. Od nápadu se ale ustoupilo, především proto, ţe nefungoval ani praţský produkt. 

První číslo HN PRAHA vyšlo v úterý 6. září 2011. Na vydávání se podílel tým 

sloţený z jednoho editora, tří redaktorů a tří externistů. Příloha vycházela kaţdé úterý. 

První čtyři čísla měla rozsah 32 stran, od pátého vydání se jejich počet podle plánu 

zredukoval na 24. 

Stabilní rubriky tvořily Zprávy z Prahy, Téma, Rozhovor, Profil, Názory, 

Dopravní servis, Reality a bydlení, Ţivotní styl a Kultura. Příloha HN PRAHA si dala 

za cíl přinášet čtenářům servisní informace, ale i vlastní témata. Zjistila například, 

ţe Praha nakupuje stejný typ autobusu o půl milionu dráţ neţ Plzeň.
13

 Právě 

o nekalostech v praţském dopravním podniku informoval suplement nejčastěji, 

frekventovaným tématem ale byly i plány radních, jak je to u regionálních příloh běţné. 

Suplement měl nejdříve úspěch, Hospodářským novinám dokonce ve dnech jeho 

vydání rostl prodej aţ o patnáct procent. Volný prodej úterníku se na podzim 2011 

po několik týdnů zvýšil o několik set kusů. Jiţ na konci listopadu se ale vrátil na stejnou 

úroveň jako před startem přílohy. V roce 2012 byl v úterý po celý rok, tedy i po konci 

přílohy, propad volného prodeje srovnatelný s rokem 2011. Zpětně je tedy moţné říci, 

ţe příloha měla na prodaný náklad HN jen velmi malý vliv,
14

 uvedl manaţer redakce 

Hospodářských novin Martin Denemark. 

Suplementu se nedařilo ani z inzertního hlediska. Příloha měla být zdrojem 

nových příjmů, po dobu své existence byly však pouze jeden měsíc inzertní výnosy 

                                                 
12

 Redakční přílohy. Economia [online]. © 1996-2013 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/14/obsah-sekce/redakcni-prilohy/ 
13

 SMLSAL, Matěj a Michal PAVEC. Stejný typ, jiná cena. Autobusy nakupuje Praha dráţ neţ Plzeň. 

HN PRAHA. 18. 10. 2011, roč. 1, č. 7, s. 4—5 
14

 Údaj získaný e-mailovou korespondencí s manaţerem redakce Hospodářských novin Martinem 

Denemarkem. 
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(po odečtení agenturních provizí) vyšší neţ výdaje na výrobu a redakci. Bylo to 

v říjnu 2011, kdy se zhodnotilo prvotní nasazení v inzertním náboru. Ve všech ostatních 

měsících své existence příloha prodělala,
15

 dodal Martin Denemark. 

Neúspěch měl za důsledek jak propouštění, tak redukci počtu stran i sníţení 

periodicity. Od května 2012 pracoval na výrobě přílohy jeden editor, dva redaktoři 

a jeden externista. Zároveň se z týdeníku stal čtrnáctideník. V červenci opustil tým další 

redaktor a z HN PRAHA se navíc stal měsíčník.  

Následně vedení oznámilo, ţe vydávání přílohy po roce ruší. Poslední číslo 

vyšlo 21. srpna 2012. Příloha zaujala nejen stálé čtenáře, ale i další zájemce, coţ jsme 

poznali na vyšším prodeji HN v praţských stáncích. Přivedli jsme také nové inzerenty, 

kteří oslovili pod značkou Hospodářské noviny cíleně své praţské klienty. Ale právě 

tady jsme nebyli dost úspěšní, v této části obchodního plánu zůstala skutečnost 

za očekáváním. To je také jediný důvod, proč dnes čtete poslední vydání HN PRAHA,
16

 

sdělil v editorialu šéfredaktor Hospodářských novin Petr Šabata a dodal, ţe podstatnou 

část obsahu čtenáři naleznou v celostátním vydání. 

To se ale regionálním tématům věnuje sporadicky, na rozdíl například od Mladé 

fronty DNES nemá pro tyto zprávy vyčleněné strany. My jsme velmi pragocentrické 

noviny. Nicméně je to opravdu spíš psaní z Prahy neţ psaní o Praze,
17

 říká Petr Šabata.  

Hospodářské noviny se ale podle něj chtějí na regionální zpravodajství zaměřit 

více neţ dosud. Nově mají na Moravě vlastní zpravodajku a redaktoři budou mnohem 

častěji jezdit do krajů nabírat materiály pro reportáţe. Zároveň vznikne v druhé části 

novin strana věnovaná regionálnímu byznysu. 

 

1. 3 Pražský deník 

 

Regionální Deník, který spadá pod vydavatelství Vltava-Labe-Press, vychází 

od pondělí do soboty a má celkem 71 mutací.
18

 Dění v metropoli se věnuje Praţský 

deník. Zpravidla dvacetistránkové noviny jsou rozděleny na dva sešity, symbolicky se 

tak odděluje regionální sekce od celostátní.  

                                                 
15

 Údaj získaný e-mailovou korespondencí s manaţerem redakce Hospodářských novin Martinem 

Denemarkem. 
16

 ŠABATA, Petr. Nad Prahou. HN PRAHA. 21. 8. 2012, roč. 2, č. 23, s. 1 
17

 Viz Příloha č. 2 – Rozhovor se šéfredaktorem Hospodářských novin Petrem Šabatou 
18

 Vydávané tituly. Vltava-Labe-Press [online]. © 2000-2009 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.vlp.cz/vydavane-tituly/vydavane-tituly.html 
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První část novin čítá deset stran. Na titulním listu se objevuje několik 

regionálních zpráv včetně tradičních rubrik Dobrá zpráva nebo Číslo dne. Otvírací 

článek tvoří text týkající se Prahy, není tomu tak ale vţdy. Stejně tak čtenář nenajde 

v první části jen informace z regionu. Několik stran navíc vyplňuje televizní program, 

horoskop s kříţovkou nebo sekce s fotografiemi. Důraz na regionální tematiku vidíme 

například na straně 2, kde v rubrice Dnešek v Praze najdeme přehled zásadních událostí 

daného dne i s přesným časem jejich konání. Pravidelně se zde objevuje také rubrika 

Co pálí…, ve které se Praţané svěřují se svými starostmi, nebo Co chystáte?, 

kde dostávají prostor starostové městských částí k prezentaci svých plánů. Otočí-li 

čtenář dál, najde v sekci Praţský servis přehled desítek kulturních akcí, které se konají 

v metropoli. 

Druhý sešit má hlavičku Události. Zde v rubrikách Česká republika 

či Ze zahraničí najdeme většinu celostátních a světových témat. Značná část se věnuje 

i sportu, dvojlist v zadní části je navíc vyhrazen také pro informace z regionálních 

sportovišť. Ve vybraných dnech přináší deník tematické strany – v pondělí Moje peníze 

a ve čtvrtek Můj ţivotní styl. V sobotu vychází magazín Moje rodina.
19

 

 

1. 4 Blesk 

 

Nejčtenější deník v České republice má méně rubrik neţ ostatní periodika. 

Stabilně to je Politika, Čechy/Morava, Společnost, Zahraničí a Servis. Většinou, ovšem 

není tomu tak vţdy, věnuje Blesk jednu aţ dvě strany regionálním tématům. Nevydává 

ale 14 mutací, nýbrţ pouze devět – pro Prahu, Prahu a střední Čechy, západní Čechy, 

jiţní Čechy, severní Čechy, východní Čechy, Brno a okolí, jiţní Moravu a severní 

Moravu.
20

 

Obsahová náplň těchto rubrik je podobná celkovému konceptu novin. Lidé si 

přečtou o kriminálních případech, příbězích „obyčejných― lidí i politických kauzách. 

Blesk mívá 24 stran a vychází od pondělí do neděle, sedmý den v týdnu 

pod názvem Nedělní Blesk. Má dva suplementy – kromě pátečního BLESK TV 

                                                 
19

 Redakční přílohy. Moje inzerce - Deník [online]. © 2000-2009 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.mojeinzerce.cz/redakcni-prilohy/redakcni-prilohy.html 
20

 Tištěné tituly. Unie vydavatelů ČR [online]. © 2011 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/default.aspx?server=1&section=28&catalog=2&catitem=628 



  

11 
 

magazínu také časopis Reality & Bydlení, který je součástí novin vţdy poslední středu 

v měsíci.
21

 Ostatní magazíny nesoucí označení BLESK se prodávají samostatně. 

 

1. 5 Právo 

 

Na svých 24 stranách poskytuje Právo zpravodajství z domova, zahraničí, 

ekonomiky, kultury i sportu, dále názorovou rubriku a v závislosti na dni vydání 

také tematické strany Studium, Koktejl, Salon, Auta či Víkend. Právo ale věnuje kaţdý 

den dvojlist i regionálnímu zpravodajství. 

Informace z metropole nabízí spolu se zprávami ze Středočeského kraje 

pod hlavičkou Praha – střední Čechy. Obsahem rubriky je zpravidla maximálně deset 

textů, které se věnují převáţně dění na magistrátu, zásahům policistů či akcím, jeţ stojí 

za návštěvu. Součástí jsou také tipy na divadelní představení daného dne. 

Právo vychází od pondělí do soboty, v některé dny i se samostatnými 

suplementy. V úterý je to magazín Styl pro ţeny, ve středu Dům & bydlení a o víkendu 

Magazín Právo + TV.
22

 

 

1. 6 Další periodika významná pro Prahu 

 

Do analýzy sice zařazena nejsou, ale dění v metropoli se věnují zevrubně. 

Mezi významná regionální periodika patří bezplatný deník Metro i týdeník 5plus2. 

 

1. 6. 1 Metro 

 

Podle dat Unie vydavatelů je Metro nejčtenějším deníkem v Praze, denně jím 

listuje téměř 190 tisíc lidí.
23

 Bezplatné noviny tabloidového formátu jsou dostupné 

kaţdý všední den například ve stojanech v metru, lidé je ale získávají i z rukou 

                                                 
21

 Inzerce. Ringier Axel Springer CZ [online]. [2013] [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.ringieraxelspringer.cz/advertising 
22

 Magazíny Práva. Právo [online]. © 2000-2013 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.pravo.cz/inzerce/magazin.php 
23

 Media projekt: 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí 2012. In: Výzkum čtenosti [online]. [2013] [cit. 2013-05-01]. 

Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/Upload/1087.pdf 
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kamelotů. Celkem je deník distribuován do přibliţně padesáti měst Česka, od roku 2008 

patří do portfolia mediální skupiny Mafra.
24

 

Jeho obsah tvoří desítky krátkých zpráv. Tři strany informují o dění v regionu, 

další se věnují zprávám z domova, světa, kultury a sportu. Kaţdý den přináší Metro 

i tematické strany – v pondělí jsou to Cesty a Jídlo a například ve čtvrtek Auto a Móda. 

Na titulní straně se objevuje buď regionální, nebo celostátní téma. 

Metro ale občas vydává i samostatné přílohy pro určitou městskou část. 

Speciální výtisk uţ v minulosti obdrţeli například obyvatelé Prahy 4 nebo Prahy 9. 

Obsahem několikastránkového vydání jsou pouze témata dané čtvrti. 

 

1. 6. 2 5plus2 (5+2 dny) 

 

Poměrně novým produktem na trhu regionálního zpravodajství je týdeník 5plus2 

(do května 2013 vycházející pod názvem 5+2 dny), který vydává společnost AGF 

Media spadající pod Agrofert podnikatele Andreje Babiše. Aktuálně vychází kaţdý 

čtvrtek v 71 mutacích po celé České republice. První číslo se objevilo v březnu 2012 

v Plzni, v Praze aţ o tři měsíce později.
25

 

Produkt je k dispozici zdarma, lidé ho najdou buď ve stojanech na veřejných 

prostranstvích, v poštovních schránkách nebo ho získají od kamelota. Převáţnou část 

40stránkového vydání tvoří informace z daného regionu – domácí, kulturní i sportovní, 

naopak zpráv z celého Česka zde čtenáři najdou minimum. Několik stran zabírá 

televizní program. 

Výsledky týdeníku 5+2 dny za rok 2012 majitele Andreje Babiše neuspokojily, 

a došlo proto k několika změnám. Sníţil se počet regionálních redakcí ze 77 na 71, 

třicet ze 160 novinářů dostalo výpověď a změnil se také název, vzhled a obsah titulu. 

Chceme se více věnovat zemědělství a propagaci českých výrobků, potravin,
26

 uvedla 

k restrukturalizaci provozní ředitelka AGF Media Jana Heřmánková. Babiš zároveň 

ustoupil od plánu získat televizi. Údajně proto, aby se mohl více soustředit právě 

                                                 
24

 Metro. Mediální skupina MAFRA [online]. © 2012 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_metro.htm&menu= 
25

 MAV. Týdeníky 5+2 dny uţ vstoupily do Prahy [online]. 25. 6. 2012 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.mediaguru.cz/2012/06/tydeniky-52-dny-uz-vstoupily-do-prahy/#.UXP0wL3NO58 
26

 AUST, Ondřej. Babišův týdeník 5+2 dny zavírá šest redakcí, propustí tři desítky redaktorů [online]. 

1. 2. 2013 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/babisuv-tydenik-52-dny-zavira-sest-

redakci-propusti-tri-desitky-redaktoru/ 
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na týdeník a vznikající web.
27

 V dubnu 2013 navíc koupil od vydavatelství Economia 

společnost Ecopress, která na Slovensku vydává deník Hospodárske noviny.
28

 

 

2 Praha v médiích 

 

Lidé ţijící v hlavním městě mají několik výhod. Praţská vydání novin odcházejí 

z redakcí do tiskáren jako poslední. Jsou tedy nejaktuálnější, jelikoţ se do nich stihnou 

zaznamenat i události, které se stanou aţ večer. Dalším kladem je fakt, ţe pokud se 

mediální dům rozhodne pro vydávání regionální přílohy, zpravidla si vyzkouší produkt 

nejprve v hlavním městě.
29

 

Jak uţ jsme si ale nastínili, ne ze všech deníků získá čtenář dostatek informací 

o místě, kde ţije. Některé deníky se na regionální zpravodajství specializují, jiné se mu 

naopak věnují jen okrajově nebo vůbec. Následnými analýzami se budu snaţit 

odpovědět na otázku, které noviny by si měl Praţan koupit, zajímá-li se o dění 

v metropoli. 

 

2. 1 Analýza mediálního obsahu deníků ve vybraném týdnu 

 

Jako první provedu kvantitativní obsahovou analýzu mediálního obsahu novin 

ve vybraném týdnu. Základní princip metody spočívá v tom, ţe si výzkumník vymezí 

reprezentativní vzorek nějakého typu medializovaných sdělení, pojmenuje jeho 

jednotlivé části a pak spočítá, kolik se mu ocitlo poloţek pod jednotlivými 

pojmenováními.
30

 Cílem této analýzy je zjistit, kolik prostoru věnují deníky 

zpravodajství celostátnímu, kolik světovému a kolik regionálnímu, zvláště pak 

praţskému. 

                                                 
27

 SOCHOR, Jan. Babiš mění plány. Centrum.cz a TV Pětka uţ nechce, nechá si jen ztrátový týdeník 

[online]. 30. 1. 2013, poslední revize: 31. 1. 2013 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://byznys.ihned.cz/c1-59223030-babis-meni-plany-centrum-cz-a-tv-petka-uz-nechce-necha-si-jen-

ztratovy-tydenik 
28

 RED. Majitel Agrofertu Andrej Babiš kupuje slovenské Hospodárske noviny [online]. 12. 4. 2013 

[cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-59680880-majitel-agrofertu-

andrej-babis-kupuje-slovenske-hospodarske-noviny 
29

 Hospodářské noviny plánovaly regionální přílohu pro Prahu i Brno, jako první ji začaly vydávat 

v hlavním městě. Mladá fronta DNES přišla se CITY DNES také nejprve v metropoli a aţ po roce začal 

suplement vycházet v Brně. Novinka CITY LIFE je určena pouze pro Praţany, v jiných městech by se 

podle šéfredaktora Mladé fronty DNES Roberta Čásenského ekonomicky nevyplatila. 
30

 BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. 2001. Úvod do studia médií, s. 33 
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Postupoval jsem podle instrukcí z knihy Kimberlyho A. Neuendorfa 

The Content Analysis Guidebook.
31

 Za analyzovaný vzorek jsem si vybral týden 

od 10. do 14. září roku 2012,
32

 do výzkumu jsem zahrnul pětici zmíněných deníků – 

Mladou frontu DNES (mutace Praha), Hospodářské noviny, Praţský deník, Blesk 

(mutace Praha) a Právo (mutace Praha – střední Čechy). Za zkoumanou jednotku jsem 

si zvolil mediální obsah.
33

 Zároveň jsem si stanovil několik kategorií, do kterých 

jsem texty zařazoval. Kategorie se nazývají Domácí obecně, Svět, Praha a dále podle 

všech 13 dalších krajů. Pokud se daný mediální obsah týkal hlavního města 

(například na Staroměstském náměstí představili klikující autobus Davida Černého), 

patří do kategorie Praha. Pokud šlo o obsah, u něhoţ není rozhodující místní příslušnost 

(ministr Heger navrhuje zákaz kouření v restauracích), spadá do kategorie Domácí 

obecně. 

 

2. 1. 1 Výsledky analýzy 

 

Analýze jsem podrobil celkem 1 970 textů. V Mladé frontě DNES jich 

ve zkoumaném týdnu vyšlo 504, v Hospodářských novinách 402, v Praţském deníku 

340, v Blesku 221 a v Právu 503. Nejvíce informací o hlavním městě přinesl Praţský 

deník, celkem se mu věnoval ve 132 textech. Jen s nepatrným odstupem následovala 

Mladá fronta DNES s počtem 121. Na třetím místě se umístilo Právo s 62 texty. Blesk 

přinesl informace místně spjaté s Prahou 32krát a aţ na posledním místě skončily 

Hospodářské noviny, které, jak uţ jsem zmiňoval, přitom mají v Praze výsadní 

postavení. Hlavnímu městu se věnovaly jen v 21 textech. 

                                                 
31

 Nejprve jsem si stanovil výzkumnou otázku a zkoumaný obsah. Poté jsem určil, jaké proměnné a jaké 

mnoţství dat budu pouţívat, a stanovil jsem si také pravidla pro zařazování zkoumaných vzorků. 

Po dokončení výzkumu jsem výsledky zanalyzoval. Viz NEUENDORF, Kimberly A. 2002. The content 

analysis guidebook, s. 50–51 
32

 V tomto týdnu nevycházel v ţádném z deníků regionální suplement věnovaný Praze, který by zkreslil 

výsledky analýzy. 
33

 Mediální obsah zahrnuje texty uveřejněné v denících vyjma televizního programu, horoskopů, 

upoutávek, inzerce, komerčních příloh a kříţovek. 
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Graf znázorňuje počet textů, které se místně týkaly Prahy a vyšly ve zkoumaných denících v týdnu 

od 10. do 14. září 2012 

 

Z analýzy zároveň vyplývá, ţe Hospodářské noviny se celkově regionálnímu 

zpravodajství věnují jen sporadicky. Textů, které se místně vztahují k ostatním krajům, 

otiskly jen 29. Naopak jako jediné poskytují nejvíce prostoru informacím ze světa, 

aţ za nimi se umístila kategorie zpráv a článků s domácí tematikou.
34

 

Opačný přístup volí Právo. Ačkoliv jsem do analýzy zahrnul praţská vydání 

novin, i přesto se 95 zpráv týkalo událostí z dalších krajů. Nejvíce se deník věnoval 

obecnému domácímu zpravodajství z ČR, za ním se umístila kategorie se světovým 

obsahem.
35

 

U Praţského deníku je vidět, jak metropolitní obsah utiskuje světovou tematiku. 

Zatímco informací z hlavního města přinesly noviny ve zkoumaném týdnu 132, o světě 

psaly třikrát méně. Na druhé příčce se umístil domácí obsah, celkem se ve výtiscích 

objevil 127krát. U Praţského deníku tedy jako u jediného periodika zvítězila kategorie 

Praha.
36

 

Blesk věnuje nejvíce prostoru obsahu, který se týká České republiky obecně. 

Na druhé příčce skončila zahraniční témata a na třetí Praha. Zajímavé je, ţe sečteme-li 

                                                 
34

 Viz Příloha č. 4 – Mediální obsah v Hospodářských novinách 
35

 Viz Příloha č. 7 – Mediální obsah v Právu 
36

 Viz Příloha č. 5 – Mediální obsah v Praţském deníku 
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články z ostatních 13 krajů, jejich celkový počet je vyšší neţ v kategorii Praha. Je to 

logické, neboť Blesk staví na kuriozitách. A ty vyhledává ve všech krajích Česka.
37

 

Mladá fronta DNES věnuje nejvíce prostoru domácímu zpravodajství, které je 

následováno kategorií Svět. Od ní ale není daleko Praha. Naopak další kraje na tom 

nejsou dobře. V součtu se vyšplhaly jen na číslo 51, coţ není ani polovina obsahu, který 

Mladá fronta DNES věnovala Praze.
38

 

Z této analýzy tedy vyšel nejlépe Praţský deník spolu s Mladou frontou DNES. 

 

2. 2 Tři pražská témata v pěti denících 

 

V předchozí kapitole jsme si čistě statisticky znázornili, jak se deníky věnují 

jednotlivým oblastem, mimo jiné regionálním tématům. Nyní si na konkrétních 

příkladech ukáţeme, jak periodika zpracovala vybrané praţské události roku 2012. Jako 

první rozebereme Prague Pride, poté druhé kolo voleb do senátu v Praze 8 a nakonec 

konání velikonočních trhů na Staroměstském náměstí. 

 

2. 2. 1 Prague Pride 

 

Mnoho lidí povaţuje za Prague Pride jen průvod, který se uţ dvakrát konal 

v hlavním městě. Ve skutečnosti je ale Prague Pride především občanské sdruţení, 

jehoţ posláním je prosazování tolerantní občanské společnosti, boj proti homofobii 

a zvýšení povědomí veřejnosti o gay, lesbické, bisexuální a transgender komunitě 

v ČR.
39

 

Své cíle naplňuje mimo jiné pořádáním seminářů a konferencí prezentujících 

tuto komunitu či organizováním kulturních a společenských akcí.
40

 

Nejvíce je o Prague Pride slyšet v srpnu, kdy spolu s desítkami dalších 

neziskových organizací pořádá stejnojmenný festival. Jeho součástí je téměř osmdesát 

akcí, v roce 2012 to byla mimo jiné diskuze s mladým neslyšícím gayem, beseda 

o sociálních aspektech HIV infekce, výstava velkoformátových fotografií queer rodin 

                                                 
37

 Viz Příloha č. 6 – Mediální obsah v Blesku 
38

 Viz Příloha č. 3 – Mediální obsah v Mladé frontě DNES 
39

 O nás. Prague Pride [online]. [2013] [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.praguepride.com/index.php?page=prague-pride-o-s 
40

 Výroční zpráva: Prague Pride v roce 2011. Prague Pride [online]. 2012 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.praguepride.com/uploads/files/vz%20pp%202012.pdf 
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s potomky či dětský den spojený s piknikem pro rodiče.
41

 Zmiňovaný průvod je vţdy 

hlavním bodem celého festivalu. Homosexuálové a jejich přátelé vycházejí z centra 

města a míří na Střelecký ostrov, kde se aţ do večera konají koncerty. 

Při prvním ročníku v roce 2011 se samotného průvodu zúčastnilo osm tisíc lidí, 

celého festivalu pak 25 tisíc lidí.
42

 Rok 2012 byl ještě úspěšnější. V průvodu šlo 

přes 15 tisíc homosexuálů a jejich přátel, všechny akce dohromady navštívilo více 

neţ třicet tisíc lidí.
43

 

Ačkoliv festival v roce 2012 vzbudil větší zájem u lidí, u médií tomu bylo 

naopak. V roce 2011 vyšlo o Prague Pride v tištěných médiích či na internetu více 

neţ tisíc textů,
44

 o rok později uţ to bylo jen 600 příspěvků.
45

 

Vidím za tím dvě příčiny. V roce 2011 zaţila česká společnost oslavy 

na podporu komunity v takovém rozsahu poprvé. A z toho pramení také druhý důvod – 

mnoho lidí je vyuţilo k prezentaci svého názoru na tuto akci i homosexualitu obecně. 

Jelikoţ mezi nejvýraznější kritiky patřil prezident se svým kancléřem, získala Prague 

Pride nebývalý prostor i na titulních stranách celostátních novin. Kancléř Petr Hájek 

nejprve tituloval gaye slovem devianti,
46

 jeho slova poté podpořil prezident Václav 

Klaus, který označil celý festival Prague Pride za projev homosexualismu.
47

 Druhý 

ročník se také ocitl v hledáčku kritiků, intenzita negativních ohlasů ale byla mnohem 

menší. 

 

 

 

 

                                                 
41

 Program 2012 po dnech. Prague Pride [online]. [2012] [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.praguepride.com/index.php?page=program-po-dnech 
42

 Prague Pride 2011. Prague Pride [online]. [2012] [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.praguepride.com/index.php?page=prague-pride-2011-6 
43

 Prague Pride 2012. Prague Pride [online]. [2012] [cit. 2013-05-01]. Dostupné z:  

http://www.praguepride.com/index.php?page=prague-pride-2012-2 
44

 Výroční zpráva: Prague Pride v roce 2011. Prague Pride [online]. 2012 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.praguepride.com/uploads/files/vz%20pp%202012.pdf 
45

 Údaj získaný e-mailovou korespondencí s organizátorkou Prague Pride Kamilou Fröhlichovou. 
46

 AB. Gayové jsou devianti a primátor Prahy kryptosocialista, útočí Hájek z Hradu [online]. 4. 8. 2011 

[cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/gayove-jsou-devianti-a-primator-prahy-

kryptosocialista-utoci-hajek-z-hradu-1bl-/domaci.aspx?c=A110804_154301_praha-zpravy_ab 
47

 JW. Ani já necítím hrdost nad pochodem gayů, zastal se prezident Hájka [online]. 5. 8. 2011 [cit. 2013-

05-01]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ani-ja-necitim-hrdost-nad-pochodem-gayu-zastal-se-prezident-

hajka-pxy-/domaci.aspx?c=A110805_151804_domaci_jw 
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2. 2. 1. 1 Obraz Prague Pride v Mladé frontě DNES 

 

Mladá fronta DNES pojala téma Prague Pride 2012 zeširoka. Neinformovala 

pouze o festivalu jako takovém, ale jeho pořádání vyuţila k otevření diskutabilních 

témat, mezi která patří také adopce dětí homosexuálními páry. 

Ačkoliv jde o praţský festival, nejvíce se mu deník věnoval v sešitu A, tedy 

v celostátní rubrice. Zmínky o akci ale čtenář našel i v regionálním sešitu B, 

v praţském suplementu CITY DNES a poměrně velký prostor dostalo téma také 

ve čtvrtečním magazínu. Akci se Mladá fronta DNES určitým způsobem věnovala 

dohromady v 27 textech. Celkově se postavila k tématu Prague Pride vstřícně, všechny 

autorské články redaktorů měly pozitivní vyznění. 

Úplně poprvé informoval deník o festivalu 18. května několikařádkovou zprávou 

v rubrice Krátce na straně A6.
48

 Zmínil především datum pořádání a cíl akce. Stejné 

vyznění mělo i avízo v sekci Servis, které vyšlo v červnovém CITY DNES.
49

 

V polovině července přinesl deník na straně A2, opět v rubrice Krátce, informaci 

o protestech iniciativy D. O. S. T. Podle ní je Prague Pride obscénním festivalem, který 

propaguje nesnášenlivou ideologii homosexualismu.
50

 Koncem července si o akci 

přečetli lidé i v jihočeském vydání Mladé fronty DNES. Členové tamní organizace 

Lambda, která pomáhá gayům a lesbám před společenským vyloučením, se spolu 

s bývalou ministryní pro lidská práva Dţamilou Stehlíkovou chystali vypustit na Vltavu 

duhový vor. Ten symbolicky zahájil plavbu vstříc festivalu Prague Pride.
51

 

První text, který se objevil se v praţské regionální rubrice, vyšel 2. srpna 

na straně B4 mezi pozvánkami na „open air― akce.
52

 

Intenzivně se začala Mladá fronta DNES věnovat festivalu dva dny před jeho 

začátkem. Prezident Václav Klaus totiţ při tradičním výšlapu na Sněţku pronesl, ţe vítá 

hlasité vystupování odpůrců Prague Pride. Zprávu zaznamenala Mladá fronta DNES 

                                                 
48

 IDNES.CZ. Prahou opět projde průvod homosexuálů. Mladá fronta DNES. 18. 5. 2012, roč. 23, č. 116, 

s. A6 
49

 Společnost. CITY DNES. 26. 6. 2012, roč. 2, č. 6, s. 20 
50

 ČTK. D. O. S. T. pořádá protest proti Prague Pride. Mladá fronta DNES. 17. 7. 2012, roč. 23, č. 165, 

s. A2 
51

 PK. Gayové vypustí na Vltavu duhový vor. Mladá fronta DNES – vydání pro Jihočeský kraj. 

27. 7. 2012, roč. 23, č. 174, s. B3 
52

 CHARVÁT, Jan. Bavte se na open air akcích. Mladá fronta DNES – vydání pro Prahu. 2. 8. 2012, 

roč. 23, č. 179, s. B4  
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v celostátní části
53

 i regionálním sešitu věnovaném Královéhradeckému kraji,
54

 

ve kterém byl text navíc rozšířen o Klausovy citace a také o servisní informace týkající 

se festivalu. 

V pondělí 13. srpna, kdy celotýdenní festival začínal, vyčlenila Mladá fronta 

DNES stranu A4 článkům o adopci dětí gayi či lesbami.
55

 Téma vycházelo z výstavy 

Různé rodiny, stejná práva, která se konala na piazzettě Národního divadla. Fotografové 

na snímcích zachytili rodiny, v nichţ potomka vychovávají lidé stejného pohlaví. 

Autorka článku Ivana Karásková rozsáhle popsala příběh muţe z Česka, který 

v Kalifornii pečuje s přítelem o čtyřměsíční dceru, a připojila také příklady z některých 

evropských zemí, kde si druhý partner můţe dítě dokonce uţ i osvojit. 

V úterý 14. srpna se do odpůrců praţského festivalu opřel ve svém komentáři 

Martin Komárek. V článku D. O. S. T. bylo sršatců
56

 se vysmál této iniciativě 

a odsoudil prezidenta Václava Klause za sympatizování s touto skupinou. Zároveň 

v regionálním sešitu vyšla na straně B1 několikavětá zpráva, ţe festival uţ začal.
57

 

Také čtvrtek 16. srpna patřil v Mladé frontě DNES tématu Prague Pride. 

Na straně A5 otiskl deník článek Jako prezident (ne)zakáţu gayům mít děti,
58

 který se 

inspiroval anketou společnosti Prague Pride. Ta oslovila kandidáty na hlavu státu 

s otázkou, jak se staví k adopci dětí homosexuálními páry. V Magazínu DNES+TV 

zároveň vyšlo téma Tak trochu jiné rodiny,
59

 které navazovalo na pondělní článek. 

Autorka Ivana Karásková přinesla příběhy pěti rodin, kde potomka vychovávají lesby 

nebo gayové. 

Do regionální rubriky se námi zkoumané téma vrátilo opět aţ v sobotu 18. srpna. 

Praţská
60

 a středočeská
61

 mutace Mladé fronty DNES informovala o dopravních 

                                                 
53

 ČTK. Klaus vítá hlasité protesty odpůrců akce. Mladá fronta DNES. 11. 8. 2012, roč. 23, č. 187, s. A4 
54

 ČTK. Klaus vítá, ţe proti Prague Pride odpůrci vystupují hlasitě. Mladá fronta DNES – vydání 

pro Královéhradecký kraj. 11. 8. 2012, roč. 23, č. 187, s. B3 
55

 KARÁSKOVÁ, Ivana. Šťastní otcové. Mladá fronta DNES. 13. 8. 2012, roč. 23, č. 188, s. A4 
56

 KOMÁREK, Martin. D. O. S. T. bylo sršatců. Mladá fronta DNES. 14. 8. 2012, roč. 23, č. 189, s. A8 
57

 ČTK. Začal festival Prague Pride, čeká se víc lidí. Mladá fronta DNES – vydání pro Prahu. 14. 8. 2012, 

roč. 23, č. 189, s. B1 
58

 KHOLOVÁ, Linda. Jako prezident (ne)zakáţu gayům mít děti. Mladá fronta DNES – vydání 

pro Prahu. 16. 8. 2012, roč. 23, č. 191, s. A5 
59

 KARÁSKOVÁ, Ivana. Tak trochu jiné rodiny. Magazín DNES+TV. 16. 8. 2012, roč. 20, č. 33,  

s. 26—31 
60

 IDNES.CZ. Prague Pride omezí na několik hodin dopravu v centru Prahy. Mladá fronta DNES – 

vydání pro Prahu. 18. 8. 2012, roč. 23, č. 193, s. B3 
61

 SFO. Pochod Prague Pride omezí dopravu v Praze. Mladá fronta DNES – vydání pro střední Čechy. 

18. 8. 2012, roč. 23, č. 193, s. B1 
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komplikacích spojených s průvodem, který vyrazí z Václavského náměstí a půjde 

přes Můstek a Národní aţ na Střelecký ostrov. 

Největší prostor dostal festival v pondělním vydání. Na titulní straně Mladé 

fronty DNES vyšla fotografie z průvodu s titulkem PRAGUE PRIDE: Jsme tady, 

připomněli Čechům homosexuálové, Prahou jich prošly tisíce.
62

 Na straně A4 otiskl 

deník zprávu o průběhu pochodu.
63

 Ta především konstatovala, co bylo k vidění, kdo 

dorazil a co pronesli odpůrci. Text doplnily i tři fotografie. Dění z průvodu samozřejmě 

musel zaznamenat i sešit B. Aby si ale čtenář nečetl dvakrát stejný text, vyřešila autorka 

Zuzana Plecitá situaci změnou ţánru. Článek na straně B3 pojala jako reportáţ, psanou 

v er-formě. Text ilustrovaly i dvě fotografie ze sobotního průvodu.
64

 

Prague Pride se v pondělí zabýval ještě jeden článek, tentokrát šlo výjimečně 

o negativně laděný text. Byl to totiţ komentář místopředsedy D. O. S. T. Petra Bahníka, 

který reagoval na kritiku Martina Komárka.
65

 

Naopak pozitivně vyzněl názor divadelníka Martina Stropnického, který vyšel 

22. srpna.
66

 A k Prague Pride se vrátila ještě 30. srpna redaktorka Ivana Karásková 

v článku Chlubí se, ţe má tři tatínky. A lidé to berou.
67

 Opět řešila téma výchovy dětí 

homosexuálními páry. Přinesla další příběhy lidí i výsledky průzkumu Median, podle 

nějţ Češi vnímají komunitu čím dál vstřícněji. Následující den autorka napsala opět 

„progaysky― laděný komentář Na pohlaví uţ tolik nezáleţí, nevadí nám 

homosexuálové.
68

 Prague Pride zahrnul suplement CITY DNES 18. prosince 

i do přehledu nejdůleţitějších událostí roku 2012.
69
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 PRAGUE PRIDE: Jsme tady, připomněli Čechům homosexuálové, Prahou jich prošly tisíce. Mladá 

fronta DNES. 20. 8. 2012, roč. 23, č. 194, s. A1 
63

 AB, KOP, ZUP. Festival gayů udělal z Prahy duhu. Mladá fronta DNES. 20. 8. 2012, roč. 23, č. 194, 

s. A4 
64

 PLECITÁ, Zuzana. „Střelák― ovládl duhový průvod. Mladá fronta DNES – vydání pro Prahu. 

20. 8. 2012, roč. 23, č. 194, s. B3 
65

 BAHNÍK, Petr. Nejsme zamrzlí. Mladá fronta DNES. 20. 8. 2012, roč. 23, č. 194, s. A16 
66

 STROPNICKÝ, Martin. Jsme dospělí? Mladá fronta DNES. 22. 8. 2012, roč. 23, č. 196, s. A10 
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 KARÁSKOVÁ, Ivana. Chlubí se, ţe má tři tatínky. A lidé to berou. Mladá fronta DNES. 30. 8. 2012, 

roč. 23, č. 203, s. A5 
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 KARÁSKOVÁ, Ivana. Na pohlaví uţ tolik nezáleţí, nevadí nám homosexuálové. Mladá fronta DNES. 

31. 8. 2012, roč. 23, č. 204, s. A12 
69

 FA. Události. CITY DNES. 18. 12. 2012, roč. 2, č. 12, s. 25 
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2. 2. 1. 2 Obraz Prague Pride v Hospodářských novinách 

 

Zcela odlišně přistoupily k Prague Pride Hospodářské noviny. O festivalu 

před jeho začátkem vůbec neinformovaly, a to ani v příloze HN PRAHA, která v té 

době ještě vycházela. V den zahájení akce přinesly na straně 19 článek o „růţových 

penězích―.
70

 Firmy vycítily příleţitost sáhnout si na tak zvané pink money, které budou 

v Praze gayové a lesby během následujících dní utrácet. Druhý ročník Prague Pride 

proto přilákal mnohem více sponzorů neţ první. Téma doplnil ještě rozhovor se 

sociologem Zdeňkem Slobodou.
71

 

Tím ale výčet větších textů věnovaných festivalu končí. Následující den Petr 

Honzejk v komentáři Tolerance a porno na Prague Pride
72

 informuje o banneru, jenţ 

visí na oficiálních stránkách festivalu a odkazuje na homosexuální pornografii. 

Ve středu v rubrice Lidé na straně 19 vychází mezi tipy na firemní akce avízo 

na výstavu Různé rodiny, stejná práva
73

 a o den později se Magdalena Čechlovská 

v recenzi výstavy Transgender me zmiňuje jednou větou také o víkendovém programu 

Prague Pride, který označuje za rozjásaný.
74

 

Poté uţ Hospodářské noviny nevěnují festivalu jedinou větu, a to dokonce ani 

v pondělním vydání. 

 

2. 2. 1. 3 Obraz Prague Pride v Pražském deníku 

 

U Praţského deníku by člověk čekal, ţe se v čase tak zvané okurkové sezóny 

bude snaţit z festivalu, kterým ţije hlavní město, vytěţit co nejvíce. Nakonec se mu 

věnoval jen v 15 textech. Obsahem byly především dva motivy – protesty proti Prague 

Pride a výstava Různé rodiny, stejná práva. Zpočátku měly texty většinou formu zpráv, 

poté článků. Společné bylo pro většinu příspěvků to, ţe měly spíše negativní vyznění. 

Před samotným festivalem vyšly v Praţském deníku tři texty a všechny se 

věnovaly odpůrcům akce. První zmínku přinesly noviny 19. července ve zprávě Proti 
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pochodu homosexuálů brojí bojovníci proti potratům.
75

 K iniciativě D. O. S. T. 

a Mladým křesťanským demokratům se totiţ přidala i organizace Hnutí pro ţivot ČR. 

Hned následující den vydal deník zprávu Plánovaný pochod homosexuálů má stále více 

odpůrců,
76

 ve kterém vypočítává kritiky a odhaduje, kdo by se k nim mohl ještě přidat, 

a 7. srpna otiskl Proti Prague Pride protestuje i D. O. S. T.
77

 

V den zahájení festivalu o něm v Praţském deníku nenajdeme ani zmínku. 

V úterý 14. srpna ale na titulní straně vyjde opět negativně laděný text – Prague Pride 

vzbudil další protestní akci.
78

 A znovu se dozvídáme o iniciativě D. O. S. T. Na straně 3 

ještě čtenář z několikavěté zprávy zjistí, ţe na piazzettě Národního divadla bude 

zahájena vernisáţ fotografií queer rodin s dětmi. Informace o výstavě vyšla v podobném 

rozsahu i ve čtvrtek 16. srpna. Deník zároveň otiskl sloupek Není láska jako láska,
79

 

který Soňa Kacerovská zakončuje: Mít někoho rád a nebát se to vyjádřit je skvělé, ale 

ne za kaţdou cenu. Leckdy to totiţ můţe opravdu zavánět jakousi falešnou nadřazeností. 

V pátek 17. srpna deník opět přináší článek o výstavě, tentokrát ale na straně 5 

v rubrice Publicistika. V textu se Vladimír Barák a Martin Divíšek zabývají adopcí dětí 

homosexuálními páry. A ačkoliv autoři tvrdí, ţe ohlasy na výstavu jsou zatím veskrze 

kladné, otiskli zrovna opačně smýšlející názor. Fotografie jsou pěkné a děti na nich 

vypadají spokojeně. Pro adopce bych ale ruku zatím nezvedla,
80

 řekla redaktorům Olga 

Janoušková, která si díla prohlédla cestou do práce. 

Na stejné straně najdeme i zprávu Praha se připravuje na pochod Prague 

Pride,
81

 v níţ autor vyjmenovává dopravní omezení, připomíná cíl akce a nezapomíná 

zmínit ani protestující organizace. Součástí je také anketa s Braňo Polákem, Dominikou 

Mesarošovou a Vladimírem Franzem, v níţ odpovídali na otázku, co si myslí o průvodu. 

Polák nemá rád nápadné pochody, Mesarošová se moţná přijde i podívat a Franz pevně 

věří, ţe ţijeme ve svobodné společnosti. 
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Pátá strana se věnuje ještě jednomu článku o komunitě. Autorky Lenka 

Sovíková a Marcela Hrubanová chtějí v textu O homosexuálech mluví malé město 

v ústraní
82

 ukázat, jak se na gaye a lesby dívají v menších obcích. Vybrali si Prostějov. 

Vyznění článku je ale téměř nijaké. Mluví v něm jedna obyvatelka Prostějova a gay 

Jakub D. Celý text pak devalvují samy autorky, kdyţ v posledním odstavci napíší, 

ţe jaké postoje Prostějované ale skutečně zastávají, je těţké zjistit. 

V den konání průvodu přináší deník spíše servisní informace, zpráva 

Homosexuálové zastaví auta. Pochodu Prague Pride se můţe zúčastnit aţ 10 000 lidí
83

 

informuje o chystaných omezeních. 

V pondělí, den po konci festivalu, najdeme na titulní straně fotografie z průvodu 

s odkazem na článek uvnitř listu.
84

 Na straně 3 je poté pokus o reportáţ, spíše je to ale 

text sloţený z posbíraných citací.
85

 Velký prostor se v něm věnuje odpůrcům pochodu. 

Ondřej Leinert zároveň napsal sloupek Miluje bůh také gaye?
86

 Průvod hodnotí jako 

kýčovitý, nicméně doufá, ţe Bůh miluje hlavně lidi, kteří jsou dobří. 

V úterý 21. srpna ještě deník otiskl Ohlasy z Prague Pride: Adopce? Stačí nám 

tolerance, říkají homosexuálové.
87

 Text postavil na zajímavém detailu. Na Střeleckém 

ostrově, kde sobotní průvod končil, stála zeď, na kterou mohli homosexuálové 

psát odpovědi na otázku: Co byste změnili, abyste cítili, ţe vás lidé berou? 

Nejčastěji se objevovalo přání, aby se na veřejnosti mohli chovat jako pár.  

Poté uţ o Prague Pride Praţský deník neinformoval. 

 

2. 2. 1. 4 Obraz Prague Pride v Blesku 

 

Nejméně informací se o festivalu dozvěděl čtenář Blesku. Deník se mu věnoval 

jen v sedmi textech, a to často pouze formou tak zvaných kraťasů. Oproti ostatním 

periodikům například vynechal protestní akce a vůbec se nezabýval ani adopcí dětí. 
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Před začátkem festivalu vyšla o Prague Pride jen třívětá zmínka – bylo to 

18. května na straně 4 v regionální mutaci pro Prahu a střední Čechy. Obsahem textu 

byla informace, ţe i letos by se měl konat průvod hrdosti.
88

 

Další zpráva o akci vyšla aţ 14. srpna, v  mutacích pro Čechy a překvapivě jiţní 

Moravu. Text Festival Prague Pride nabídne debaty i večírky
89

 přinesl přehled jedenácti 

vybraných akcí, které se v daném týdnu konají. 

Prague Pride, respektive homosexuálům, se ale ve stejný den věnoval i text 

na straně 2 v sekci Politika. Šlo o zdaleka nejrozsáhlejší mediální obsah, který Blesk 

k danému tématu otiskl. Centrem pozornosti článku Sedí na Hradě homosexuál?
90

 byl 

prezident Václav Klaus, který se vůči Prague Pride opět vymezil negativně. Reţisér 

Fero Fenič ho proto nařkl, ţe sám má mindrák, jelikoţ musí svou orientaci skrývat. 

Součástí článku byly také výroky herečky Evy Holubové či šéfredaktora gay magazínu 

LUI Jakuba Starého, kteří uţ dříve označili Klause za homosexuála. Blesk připojil také 

anketu, v níţ lidé odpovídali na otázku, zdali by prezident mohl být atraktivní pro muţe. 

Další texty uţ jsou rozsahem nesrovnatelně menší. 17. srpna je to v mutaci 

pro Prahu a střední Čechy dvouvětá zpráva, ţe se chystá pochod.
91

 Den po průvodu se 

v Nedělním Blesku objevuje jen mezi přehledem krátkých zpráv titulek Obarvili 

Prahu.
92

 V textu se píše, ţe asi 10 tisíc lidí prošlo včera Prahou v karnevalovém 

průvodu Prague Pride za práva homosexuálů. Bavili se v barevných kostýmech 

či převlecích za zvířata. Tím ale veškeré zmínky o Prague Pride v daném vydání končí. 

V pondělí 20. srpna vyšel na straně 10 v rubrice Společnost text Dara 

po rozsudku: Zazpívala lesbičkám.
93

 Zprávu postavil redaktor na faktu, ţe zpěvačka 

Dara Rolins vystoupila na Střeleckém ostrově jen pár dní po soudním líčení. 

Úplně poslední zmínka o akci vyšla v Nedělním Blesku 26. srpna. Tentokrát 

formou komentáře, jehoţ autorem je malíř František Ringo Čech. Pochod přirovnal 

k oslavám Velké říjnové socialistické revoluce a zalitoval, ţe se ho nedoţil prezident 

Masaryk, který by se jistě s nadšením zařadil nahý do čela průvodu svých hrdých 

Čechů.
94
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2. 2. 1. 5 Obraz Prague Pride v Právu 

 

Právo se o Prague Pride zmínilo ve dvaceti zprávách a článcích. Oproti ostatním 

deníkům se lišilo v tom, ţe téměř polovina textů měla formu komentářů. Nutno dodat, 

ţe jejich vyznění bylo pro komunitu a její akce veskrze kladné. 

O Prague Pride se psalo napříč rubrikami. Téma se objevilo v sekcích Koktejl, 

Zpravodajství, Publicistika, Rozhovor i v části Praha – střední Čechy, přičemţ 

v posledně jmenované to bylo překvapivě jen dvakrát. 

Poprvé se o festivalu deník zmínil 28. května v Koktejlu.
95

 Čtenář se dozvěděl, 

ţe zpěvák Braňo Polák moderoval akci, jejíţ výtěţek putoval na účet pochodu hrdosti. 

Dne 17. července vyšel rozsáhlý článek informující o protestech proti Prague 

Pride, který obsahoval i přehled novinek letošního ročníku.
96

 Hned další den se 

na stránkách deníku objevil komentář Jana Rovenského, který se opřel do kritiků 

festivalu.
97

 

Počátkem srpna píše Právo o ţádosti D. O. S. T., aby premiér Petr Nečas převzal 

záštitu nad jejich protestní akcí.
98

 Den nato noviny vyhradily námi zkoumanému tématu 

titulní stranu. Informovaly o debatě tří prezidentských kandidátů, jejímţ organizátorem 

bylo právě sdruţení Prague Pride.
99

 Text pokračoval na straně 2. 

Festival homosexuálů ale pronikal i do rozhovorů s českými politiky. Otázku, 

jak se na tuto akci dívají, dostali předsedové KDU-ČSL i TOP 09. Podle Pavla 

Bělobrádka je svoboda slova důleţitá, ale akcí typu „naleštěná prdelka― by se 

neúčastnil.
100

 Karlu Schwarzenbergovi pochod nevadí, ať si prý kaţdý vyvádí, jak 

chce.
101
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Od 14. srpna vycházel o Prague Pride minimálně jeden text kaţdý den. Hned 

v úterý Jan Martinek ve sloupku Teplé dny, horké hlavy
102

 kritizuje fakt, ţe z průvodu se 

dělá politikum. V rubrice Zpravodajství se zároveň objevuje článek Protestují proti 

gayům. Svoboda: Mám snad popravovat?
103

, který informuje o začátku festivalu, 

protestech i názorech primátora Prahy Bohuslava Svobody, jenţ akci zaštítil.  

Ve středu 15. srpna vychází text o Prague Pride poprvé i v rubrice Praha – 

střední Čechy. Týká se výstavy velkoformátových snímků na piazzettě Národního 

divadla.
104

 Ve čtvrtek 16. srpna se v sekci Publicistika objevuje komentář Vítejte mezi 

menšinami,
105

 jehoţ autorem je politolog Lukáš Jelínek. Zdůrazňuje v něm, ţe rodinné 

hodnoty z naší společnosti nezmizí, pouze je časem jinak interpretujeme a zasazujeme 

do jiného kontextu. Ve stejný den vychází zpráva týkající se festivalu naposledy 

v rubrice Praha – střední Čechy. Jde o opravdu regionální informaci, která by 

na celostátních stránkách neměla místo. Zpráva referuje o omezeních v dopravě.
106

  

V pátek 17. srpna získal významný prostor na straně 3 text Dienstbier šokoval. 

Je pro adopci dětí gayi.
107

 Tehdy ještě místopředseda ČSSD se vyjádřil proti 

většinovému názoru své strany, podpořil festival a opřel se do prezidentského 

protikandidáta Miloše Zemana kvůli církevním restitucím. V sobotu, v den konání 

průvodu hrdosti, nabídlo Právo v sekci Publicistika dva komentáře. První od sociologa 

Václava Bělohradského, který píše, ţe Češi jsou tolerantní jen v soukromí 

a na veřejnosti se se svým názorem vystoupit bojí.
108

 A druhý od novináře a politika 

Petra Uhla, který podporuje jakékoliv hlasité projevy. Bez nich by prý skupiny, které 

za něco bojují, svá práva nikdy nezískaly.
109

 

V pondělí 20. srpna otisklo Právo na straně 2 zprávu Klaus poslal pozdrav 

odpůrcům festivalu Prague Pride,
110

 v níţ autor shrnuje vše podstatné, co se v sobotu 
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událo. V samostatném textu se poté zaměřil na prezidentské kandidáty, kteří přišli 

do průvodu sbírat podpisy na podporu prezidentské kandidatury Jiřího Dienstbiera, 

Ladislava Jakla či Zuzany Roithové.
111

 

Následné dva texty, které o Prague Pride ještě vyšly, měly opět podobu 

komentářů. Politolog Lukáš Jelínek se v úterý 21. srpna snaţí vyvrátit předsudky tím, ţe 

se ptá, o co gay a lesbické dvojice okrádají heterosexuální rodiny s dětmi?
112

 Poslanec 

Stanislav Křeček ve čtvrtek 23. srpna reaguje na nedávno zveřejněný názor sociologa 

Václava Bělohradského.
113

 Nebyl by prý na českou společnost tak přísný. Je pravda 

kata a pravda oběti. A ve veřejném prostoru asi vedle sebe příliš rovnocenně existovat 

nemohou, píše Křeček. 

 

2. 2. 2 Senátní volby 2012 – souboj kandidátů ODS a KSČM v Praze 8 

 

Ve dnech 12. a 13. října 2012 se po dvou letech opět konaly volby do senátu. 

O 27 křesel se ucházelo více neţ 230 lidí, do druhého kola jich postoupilo 54. Jako 

nejzajímavější označovala média souboj v Praze 8. Kandidát KSČM Jiří Dolejš tu 

v druhém kole vyzval nominantku ODS Danielu Filipiovou. Výsledek byl unikátní 

v tom, ţe komunistům se dosud v hlavním městě nepodařilo postoupit ani z prvního 

kola a nyní jejich kandidát dokonce zvítězil. 

Ačkoliv zprávy a články, které se věnují volbám v jedné městské čtvrti, by 

čtenář očekával spíše v regionálních částech, média o střetu v Praze 8 často informovala 

i na celostátních stranách. Na tomto příkladu totiţ demonstrovala rostoucí vliv 

komunistů, kterých do druhého kola postoupilo celkem dvanáct. Nakonec ale voliči 

poslali do senátu jen jednoho reprezentanta KSČM, Daniela Filipiová navíc získala 

nejvíc hlasů ze všech 54 kandidátů. 

 

2. 2. 2. 1 Obraz souboje kandidátů ODS a KSČM v Mladé frontě DNES 

 

Mladá fronta DNES popsala situaci v Praze 8 nejobsáhleji, duelu Filipiová 

vs Dolejš se věnovala celkem v 26 textech. Hned v pondělí 15. října dokonce v pěti. 
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Jiřího Dolejše zmínila uţ v článku Vítězové a poraţení voleb
114

 na straně A2 a oba 

kandidáty poté představila v textu Komunista porazil modrou Prahu
115

 o šest stran dál. 

Další tři texty vyplnily praţskou rubriku. V otvíracím článku Voliči dali ODS 

červenou kartu. Druhé kolo rozhodne i o Svobodovi
116

 autorka rozebírá další debakl této 

pravicové strany a připojuje také vyjádření zaskočených občanskodemokratických 

starostů. Na další straně si primátor hlavního města Bohuslav Svoboda posteskl, ţe lidé 

zapomínají na dobu před rokem 1989.
117

 A v článku na straně B3 Modré tvrzi se bortí 

hradby. Zdali padne, rozhodne pár hlasů
118

 politolog Pavel Šaradín tipuje, jak dopadne 

druhé kolo v jednotlivých praţských obvodech. V Praze 8 dává větší šanci Filipiové. 

V dalších dnech dostává námi zkoumané téma prostor převáţně v rubrice Praha. 

Deník se snaţí tipovat, kdo by mohl v druhém kole zvítězit.
119

 Redaktoři se proto ptají 

neúspěšných kandidátů, komu vhodí hlas, a „na pomoc― si berou i bookmakery, kteří 

více věří tváři ODS.
120

 

Aby se čtenář mohl lépe rozhodnout, zorganizoval deník ve spolupráci se 

serverem iDnes.cz dokonce on-line debatu mezi Dolejšem a Filipiovou. Rozsáhle o ní 

poté Mladá fronta DNES informovala ve čtvrtek 18. října. Na straně A3 v textu 

Filipiová se stydí za část ODS, ale Dolejš za Gottwalda ne
121

 vybral deník otázky, které 

se nezabývají metropolí. Čtenáři se kupříkladu ptali, zdali je Dolejš ochotný přiznat, 

ţe se před rokem 1989 děla zvěrstva nebo jestli by neměly být za špatnou docházku 

pokuty. Tazatel v tomto případě naráţel na fakt, ţe Filipiová na schůzích senátu často 

chybí. 
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V praţské rubrice uţ deník vybral do titulku regionální téma. Nová radnice 

by na Palmovce měla stát, zaznělo v on-line duelu.
122

 Z debaty těţila i strana B3, která 

nabídla pohled politologa Kamila Švece. Oba by ohodnotil známkou 3-.
123

 

Od pátku 20. října, kdy se opět otevřely volební místnosti, dostával souboj 

v Praze 8 prostor převáţně v prvním celostátním sešitu. Dokonce na titulní straně vyšel 

text Volby do senátu: vyhraje v Praze první komunista?
124

 Poprvé se zároveň téma 

Dolejš vs Filipiová objevilo i v názorové rubrice. Své stanovisko tu prezentoval 

zástupce šéfredaktora Mladé fronty DNES Jiří Kubík. Čtenářům v textu Poučení před 

druhým kolem: Nenechte si vypláchnout mozek!
125

 radí, aby nedali na doporučení 

neúspěšných kandidátů. Například nominant ČSSD Martin Potůček, který skončil 

v Praze 8 na třetím místě, vyzval k volbě komunisty Dolejše. 

V pondělí 22. října, kdy uţ jsou známy výsledky voleb, se Mladá fronta DNES 

věnuje především debaklu komunistů. Na straně A3 vychází článek „Kdyţ jsme viděli 

výsledek, šli jsme pomoci protikandidátce komunisty“,
126

 který na příkladu Prahy 8 

dokládá, jak úspěch komunistů v prvním kole zmobilizoval voliče, jiţ k urnám před 

týdnem nešli. Triumfem Filipiové začíná i otvírací článek v regionální části novin 

Praha nezrudla, ale poprvé má levicového senátora.
127

 Vítězství kandidátky ODS je 

obsahem celkem šesti textů. 

Naposledy se o duelu Dolejš vs Filipiová zmiňuje ve středu 22. října divadelník 

Martin Stropnický. V komentáři označuje mobilizaci proti KSČM za zbytečnou 

hysterii.
128
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2. 2. 2. 2 Obraz souboje kandidátů ODS a KSČM v Hospodářských novinách 

 

Stejně jako Prague Pride, i tomuto tématu se věnovaly Hospodářské noviny 

okrajově. Soubojem v Praze 8 se zabývaly poprvé aţ v pátek 19. října v rubrice Česko 

na straně 4. V článku Komunisté dobudou historický úspěch, míní experti
129

 ho označují 

za nejsledovanější duel s nepředvídatelným výsledkem. 

Druhým a zároveň posledním článkem je fokus Kateřiny Eliášové Voliči se 

vzepřeli úspěchu komunistů v prvním kole,
130

 který vyšel 22. října na straně 2. Autorka 

píše o mobilizaci lidí, které donutil jít k volbám aţ nečekaný úspěch komunistů. A jako 

příklad uvádí právě Prahu 8. 

 

2. 2. 2. 3 Obraz souboje kandidátů ODS a KSČM v Pražském deníku 

 

Nečekaný výsledek prvního kola voleb v hlavním městě pochopitelně přinesl 

mnoho námětů Praţskému deníku. O soupeřích Filipiové a Dolejšovi informoval 

ve 13 textech. Otvírací článek pondělních novin Šok pro pravici! V senátních volbách ji 

zastínila ČSSD a KSČM
131

 začíná právě výsledkem v Praze 8. V dalším textu označuje 

deník Dolejšův úspěch za husarský kousek
132

 a v článku Můţe být prvním komunistou 

zvoleným do senátu za Prahu. Oslavovat zatím ale nechce
133

 popisuje, co vítěz dělal 

v sobotu ve volebním štábu. Ondřej Leinert v Názoru pro dnešní den(ík) s titulkem 

Pět závěrů z voleb
134

 mimo jiné upozorňuje, ţe Praha uţ není bašta pravice. 

Praţský deník ještě dřív neţ Mladá fronta DNES přišel s nápadem uspořádat  

on-line rozhovor. O jeho průběhu informoval hned v úterý 16. srpna v textu s poněkud 

překvapivým titulkem Kandidáti bojovali s nemocemi. Léčili je čajem.
135

 Čtenář si ale 

nepřečetl, jak soupeři odpovídali na dotazy čtenářů, nýbrţ to, ţe oba byli během 
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kampaně nemocní a jak se snaţili chorobu překonat. Kdo se chtěl dozvědět, jaké mají 

Filipiová a Dolejš názory, byl odkázán na web Praţského deníku. 

Největší počet textů o souboji v Praze 8 se objevuje v pondělí 22. října, a to 

především v prvním sešitu. Kromě titulního listu hlavně na straně 3. V textu „Nejhorší 

souboj“ skončil triumfem Filipiové. Zachráněn je prozatím i Bohuslav Svoboda
136

 

členové volebního štábu Daniely Filipiové popisují, jak v ulicích přemlouvali voliče. 

Článek Výsledek mobilizace pravice? K volbám dorazili i prvovoliči
137

 přináší 

informace, jak probíhalo hlasování v Kobylisích v Praze 8. Členka volební komise 

deníku prozradila, ţe na rozdíl od prvního kola přišlo mnohem víc mladých lidí, 

mnohdy prvovoličů. Vydařené mobilizaci se věnuje ještě Ondřej Leinert v Názoru 

pro dnešní den(ík) s titulkem Tak máme odvoleno. A vy se, politici, snaţte!
138

 

 

2. 2. 2. 4 Obraz souboje kandidátů ODS a KSČM v Blesku 

 

Blesk se senátními volbami v Praze 8 nezabýval. Danielu Filipiovou zmínil 

pouze v úvodu kompletního přehledu výsledků druhého kola. Hlavním poraţeným 

senátního klání je ODS. Ze třinácti křesel obhájila jen čtyři. Díky vítězství Daniely 

Filipiové v Praze 8 nicméně zabránila komunistům v zisku historicky prvního praţského 

senátora,
139

 píše se v textu. 

 

2. 2. 2. 5 Obraz souboje kandidátů ODS a KSČM v Právu 

 

Právo, ačkoliv má dvojlist věnovaný Praze a středním Čechám, se duelu 

v Praze 8 věnovalo převáţně v celostátních rubrikách. Například v úterý 16. října 

přineslo zprávu, ţe ČSSD podpoří Dolejše, komunisté Adámka a Sykovou.
140

 Ačkoliv 

všichni jmenovaní kandidáti bojují o post senátora v hlavním městě, text vyšel 

na straně 2. Dne 18. října se objevuje první příspěvek v rubrice Praha – střední Čechy. 
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Text Levice můţe zlomit senátní prokletí
141

 moţná nepochopitelně aţ ve čtvrtek 

informuje, ţe ţádný z levicových kandidátů se od vzniku senátu v roce 1996 do horní 

komory v ţádném z deseti praţských volebních obvodů nikdy neprobojoval. 

V Právu zároveň vychází komentář, jenţ kritizuje média za propagandu, kterou 

pouţívají. Politolog Jiří Pehe v textu Nepoučitelná pravice
142

 mimo jiné píše: Kdyţ si 

průměrný občan otevře většinu deníků nebo pustí televizi, vyvalí se na něj korupce, 

skandály a šlendrián, ale zároveň podprahové ujišťování, ţe vláda postupuje obecně 

jediným moţným směrem, protoţe přece nechceme skončit jako Řecko. Výsledky voleb 

jsou i protestem proti téhle politicko-mediální lţi. 

Celkem tři texty se věnovaly Praze 8 v sobotu 20. října. Dokonce na titulní 

straně se objevuje zpráva Boj o senát přilákal voliče jen v Praze,
143

 která pokračuje 

na straně 4. Praha 8 totiţ v pátek zaznamenala rekordní účast. O zájmu voličů v osmé 

městské čtvrti informoval ve stejném vydání i text v rubrice Praha – střední Čechy.
144

 

Souboj Dolejše a Filipiové se stal námětem několika textů také v pondělí 

22. října. Přehled nejzajímavějších čísel letošních voleb vyšel s titulkem Nejvíc hlasů 

získala Filipiová.
145

 V regionální rubrice se objevil text ODS v Praze obhájila pouze dvě 

křesla,
146

 který shrnul výsledky voleb v Praze a středních Čechách, a Právo jako jediné 

přineslo i rozhovory s vítězkou Danielou Filipiovou a poraţeným Jiřím Dolejšem. 

Znovuzvolená senátorka ODS mimo jiné prozradila, ţe jí chodily výhruţné maily 

od sympatizantů KSČM.
147

 

Stejně jako v Praţském deníku, i v Právu byly volby v Praze 8 obsahem 

13 textů. 

 

 

 

                                                 
141

 JANIŠ, Petr a Radek PLAVECKÝ. Levice můţe zlomit senátní prokletí. Právo – vydání pro Prahu 

a střední Čechy. 18. 10. 2012, roč. 22, č. 244, s. 10 
142

 PEHE, Jiří. Nepoučitelná pravice. Právo. 18. 10. 2012, roč. 22, č. 244, s. 6 
143

 Boj o senát přilákal voliče jen v Praze. Právo. 20. 10. 2012, roč. 22, č. 246, s. 1 
144

 RAP, CIE, TOP. Voličů přišlo i ve druhém kole málo. Právo – vydání pro Prahu a střední Čechy. 

20. 10. 2012, roč. 22, č. 246, s. 12 
145

 ČTK. Nejvíc hlasů získala Filipiová. Právo. 22. 10. 2012, roč. 22, č. 247, s. 13 
146

 ODS v Praze obhájila pouze dvě křesla. Právo – vydání pro Prahu a střední Čechy. 22. 10. 2012, 

roč. 22, č. 247, s. 11 
147

 TIN. Filipiová po úspěchu ve druhém kole: Chodily mi výhrůţné e-maily. Právo. 22. 10. 2012, 

roč. 22, č. 247, s. 3 



  

33 
 

2. 2. 3 Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí 

 

Největší velikonoční trhy v České republice se konají tradičně na Staroměstském 

náměstí v Praze. V roce 2012 připadlo Velikonoční pondělí na 9. dubna, trhy začaly 

24. března a trvaly aţ do 15. dubna. 

Média pojala téma opravdu lokálně. Věnovala se mu v regionálních rubrikách 

nebo v praţských přílohách. Náměty textů byly často podobné – deníky řešily 

především podobu trhů, drahá vejce, doprovodný program a rozhodnutí magistrátu, aby 

se na Staroměstském náměstí konalo mnohem méně akcí neţ doposud. Na rozdíl 

od Prague Pride a druhého kola senátních voleb nepozorujeme u textů o trzích ţánrovou 

pestrost, většina má podobu zprávy. 

 

2. 2. 3. 1 Obraz trhů na Staroměstském náměstí v Mladé frontě DNES 

 

Nejvíce textů o velikonočních trzích na Staroměstském náměstí přinesla Mladá 

fronta DNES. Vyskytly se jak v regionálním sešitu B, tak v suplementu CITY DNES 

i ve speciálních rubrikách Cestování a Jaro v Praze. 

Poprvé se deník o trzích zmiňuje uţ 15. února na straně B1. V rubrice Krátce 

informuje o rozhodnutí magistrátu, který povolil na náměstí pořádat jen vánoční 

a velikonoční trhy plus dalších šest akcí. Ostatní se prý na Staroměstské náměstí 

nehodí.
148

 

Konkrétní informace o podobě trhů a doprovodném programu přináší o pět 

týdnů později, 22. března v textu Velikonoční trhy: vaječnou krizi zaţenou pomlázkou
149

 

na straně B3. Jako nosné téma si autorka zvolila drahá vajíčka. Jejich stoupající cena 

totiţ ovlivní i program dětské dílničky, která je tradiční součástí trhů. Místo malování 

kraslic budou děti spíše plést pomlázky. V textu je začleněna i tabulka s přehledem akcí 

a cen vybraného občerstvení. 

Dva dny po zahájení trhů, v pondělí 24. března, se na straně B1 objevuje stručná 

informace o otevírací době stánků.
150
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Velikonočním trhům věnovala Mladá fronta DNES dokonce i rubriku Téma 

v březnovém vydání CITY DNES. V textu Oslavte Velikonoce v Praze
151

 přináší 

rozsáhlý přehled akcí na praţských náměstích, u obchodních center či v restauracích. 

První odstavce jsou věnovány trhům na Staroměstském náměstí. Oproti dřívějším 

příspěvkům, které vyšly v Mladé frontě DNES, se ale čtenář o největších tuzemských 

trzích ţádná nová fakta nedozví. 

Téma se objevilo i 30. března ve speciální rubrice Cestování. Jejím obsahem 

byly mimo jiné blíţící se Velikonoce. Text na první straně Kde to v Česku ţije? 

Na zámcích, hradech či ve skanzenech
152

 informuje o svátečních akcích v Dětenicích, 

ve Vyškově nebo na Veselém kopci. Jako první jsou ale zmíněny trhy 

na Staroměstském náměstí v Praze. Čtenář se ovšem dozví jen otevírací dobu a dobu 

jejich trvání. 

Jen o tři dny později vyšla příloha Jaro v Praze. Na straně 7 našel čtenář 

Pět tipů, jak si uţít jaro ve městě.
153

 Kromě matějské pouti a výletů po Vltavě se zde 

objevila i pozvánka do Starého Města. Opět ale pouze formou tří vět s odkazem na web 

trhů. 

Poslední dva texty vyšly v regionálním sešitu Mladé fronty DNES. Dne 5. dubna 

informovala, ţe V centru závodili králíci na dostizích.
154

 Na náměstí totiţ vznikla zelená 

dráha, na které pak hlodavci pod vedením chovatelů zdolávali barevné překáţky. 

Informování o trzích uzavírá deník symbolicky tématem, kterým začínal. Opět se věnuje 

ceně vajec. Tentokrát ale přináší pozitivní zprávu. Vejce zlevnila, obchody se zbavují 

velikonoční zásoby.
155

 Text mimo jiné srovnává cenu kraslic na jednotlivých trzích. 

Například na náměstí Republiky je lidé koupí za 25 korun, zatímco na Staroměstském 

náměstí za dvojnásobek. 
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2. 2. 3. 2 Obraz trhů na Staroměstském náměstí v Hospodářských novinách 

 

Cenou vajec se zabývá také první ze dvou textů, které k tematice trhů přinesly 

Hospodářské noviny. Dne 20. března vychází v příloze HN PRAHA zpráva Drahá vejce 

ovlivní také velikonoční trhy.
156

 Autor v textu píše o dopadech ceny vajec. Zároveň 

informuje o původu velikonoční břízy a chystaných kontrolách České obchodní 

inspekce. Přináší také kresbu architekta Pavla Kocycha, který navrhuje podobu trhů 

na Václavském a Staroměstském náměstí. S ním je navíc na vedlejší straně rozhovor 

Trhy na Václaváku jsou nešťastné.
157

 Kocych si v něm stěţuje, ţe zatímco 

na Staroměstském náměstí můţe experimentovat, na Václavském musí být podoba trhů 

vzhledem ke koncepci náměstí víceméně pořád stejná. 

 

2. 2. 3. 3 Obraz trhů na Staroměstském náměstí v Pražském deníku 

 

O velikonočních trzích na Starém Městě se Praţský deník zmiňuje v šesti 

textech. Aţ na jednu výjimku informuje o jejich podobě a doprovodném programu. 

V textu Velikonoce přijdou do centra metropole jiţ tuto sobotu,
158

 který 

vyšel 22. března na straně 3, autorka popisuje, jak bude náměstí vypadat. O dva dny 

později získávají trhy místo dokonce na titulní straně. V pravidelné rubrice Dobrá 

zpráva přináší deník informaci, ţe jarmark začíná na Václavském a Staroměstském 

náměstí i na náměstí Míru.
159

 Svátky jara se objevují na titulní straně i 5. dubna, 

tentokrát s fotografií králíků, kteří běţeli dostih přes překáţky.
160

 

Dne 7. dubna vychází na straně 3 přehled Kam vyrazit o Velikonocích
161

 

a nechybí zde ani pozvánka na trh v centru města. Deník se věnuje i rozhodnutí 

magistrátu omezit program, který se koná na Staroměstském náměstí. Radní Alexandra 

Udţenija v rozhovoru
162

 vysvětluje, ţe všelijaké akce se na náměstí pořádají 330 dnů 
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v roce a to jí přijde příliš. Město se proto rozhodlo vybrat jich jen šest plus vánoční 

a velikonoční trhy. 

Naposledy se o zkoumaném tématu zmiňuje text Na Staroměstském náměstí 

o Velikonocích vystoupilo 25 folklorních souborů,
163

 který vyšel den po Velikonočním 

pondělí. Podrobněji představil folklorní soubory z Prahy a středních Čech, které 

na trzích tradičně vystupují.  

 

2. 2. 3. 4 Obraz trhů na Staroměstském náměstí v Blesku 

 

Blesk informoval o trzích jen před jejich začátkem, v rubrice Praha otiskl dva 

texty. První vyšel 20. března na straně 6 a jeho součástí byla i mapa, jak bude Václavské 

a Staroměstské náměstí vypadat.
164

 

O dva dny později informoval Blesk na straně 6 v textu Za kraslice asi zaplatíme 

víc
165

 o vlivu drahých vajec na program trhů. Součástí byl také ceník občerstvení. 

 

2. 2. 3. 5 Obraz trhů na Staroměstském náměstí v Právu 

 

Právo se trhům věnovalo pouze v regionální rubrice Praha – střední Čechy, a to 

celkem v šesti textech. Stěţejní byla dvě témata. Nejprve rozhodnutí magistrátu 

o redukci akcí pořádaných na Staroměstském náměstí a poté samotná podoba trhů 

a jejich program. 

Dne 15. února vyšla zpráva Na Staroměstském náměstí letos jen šest akcí,
166

 

která vyjmenovává povolené projekty. Mezi ně kromě trhů patří Carnevale Praha nebo 

praţský maraton. O den později otisklo Právo k danému tématu mnohem rozsáhlejší 

text Město zrušilo akce v centru, Praha 1 se zlobí.
167

 Starosta první městské části 

Oldřich Lomecký si stěţuje, ţe magistrát rozhodl o omezení bez jeho vědomí. 
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Samotným trhům se Právo, stejně jako ostatní deníky, věnovalo v týdnu 

před jejich otevřením. V textu Velikonoční trhy startují tento víkend
168

 podrobně 

popisuje jejich vzhled, podobu jednotlivých stánků, doprovodný program i ceny 

občerstvení. O zahájení informoval deník hned v pondělí 26. března krátkou zprávou 

Největší velikonoční trhy.
169

 

Stejně jako Mladá fronta DNES a Praţský deník také Právo nevynechalo králičí 

dostihy. Nejprve na ně zvalo 3. dubna v textu Kde strávit svátky v metropoli aktivně
170

 

a o dva dny později uţ ve zprávě Na náměstí skákali králíci
171

 informovalo o průběhu 

závodu. Tím zmínky o trzích končí. 
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Závěr 

 

Chce-li se čtenář dozvědět co nejvíce informací o Praze, měl by si vybrat mezi 

Mladou frontou DNES, Praţským deníkem a Právem. Naopak v Blesku 

a Hospodářských novinách najde materiálu, který se týká dění v metropoli, minimum. 

Zcela nejhůř dopadly v provedených analýzách Hospodářské noviny. 

Uţ při porovnávání mediálního obsahu vybraného týdne skončily na posledním místě 

a nezájem o regionální zpravodajství poté potvrdila i analýza tří praţských témat. 

K nelichotivému umístění pochopitelně přispěl i fakt, ţe Hospodářské noviny jako 

jediné nemají dennodenní přílohu vyhrazenou zprávám z regionů. I kdyţ se deník snaţil 

informovat o lokálních tématech prostřednictvím praţského suplementu, čtenáři ani 

inzerenti ho neocenili, a jeho vydávání proto muselo skončit. 

Podobně jako Hospodářské noviny dopadl Blesk. Ten sice regionální přílohu 

má, vzhledem k zaměření novin a s tím související grafické úpravě ale nemá místo 

pro tolik textů. Všem zkoumaným tématům věnoval obdobný prostor jako Hospodářské 

noviny. 

Naopak čtenáři Práva mají o praţských událostech mnohem větší přehled. Deník 

věnuje lokálním informacím kaţdý den dvě strany, často je ale zařazuje také 

do celostátních rubrik. V analýze obsahu vybraného týdne sice Právo skončilo aţ 

na třetím místě, ve zpracování témat se ale vyrovnalo Praţskému deníku a u Prague 

Pride ho dokonce předčilo. Texty navíc byly ţánrově pestré, velký prostor dostaly 

například komentáře. Právo má celkově k událostem z regionů vstřícný přístup. 

U Praţského deníku by člověk očekával, ţe zpracuje vybraná témata 

nejobsáhleji ze všech. V analýze vybraného týdne sice zvítězil, ţádné ze tří zkoumaných 

témat ale nepokryl tak jako Mladá fronta DNES. Navíc často opakoval témata, neustále 

například připomínal jednu protestní akci D. O. S. T. a výstavu queer rodin. Události 

většinou pokryl zprávou, občas je doplnil sloupkem. 

Nejobsáhleji informuje o praţských tématech Mladá fronta DNES. Kaţdý den se 

věnuje metropoli v regionální rubrice, jednou měsíčně v suplementu CITY DNES 

a šestkrát do roka v luxusním magazínu CITY LIFE. Navíc nestaví pouze 

na agenturních zprávách, ale hledá, jak dané téma uchopit jinak. Nejvýrazněji to bylo 

vidět u Prague Pride, kdy se obsáhle věnovala adopci dětí. Uţívá mnoho ţánrů, kromě 

zprávy i reportáţ či komentář. O kvalitě regionální rubriky Mladé fronty DNES svědčí 
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také fakt, ţe ji za nejlepšího poskytovatele zpráv o Praze označil také šéfredaktor 

Hospodářských novin Petr Šabata. 

Praha má v denících opravdu výjimečné postavení. Nejen díky sídlu důleţitých 

institucí a novinových redakcí, o kterých jsem psal v úvodu, ale také díky inzertnímu 

potenciálu. Ukázalo se, ţe z ekonomického hlediska se mediálním domům často vyplatí 

vydávat suplement pouze v hlavním městě. Ačkoliv se to zbytku republiky nemusí zdát 

spravedlivé, Praţané získávají nejkomplexnější balíček informací. A navíc díky tomu, 

ţe praţské mutace novin odcházejí do tiskáren jako poslední, také nejaktuálnější. 
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Summary 

 

If the newspaper reader wants to learn the most about Prague, he should read Mlada 

fronta DNES, Prazsky denik or Pravo. On the contrary, Blesk and Hospodarske noviny 

publish very little about events in Prague. 

Hospodarske noviny did the worst of the newspaper sample. Already in the analysis 

of the content in a selected week, it ended up on the last place and the lack of interest 

in regional news was confirmed by the analysis of three Prague themes. 

Blesk did not come out much better. It does have a regional supplement, but owing 

to the newspaper's orientation and the related layout, there is not much place for many 

articles. 

On the other side of the spectrum, readers of Pravo get much better overview. Pravo 

dedicates two pages to regional events every day and it also puts such events 

in the countrywide sections. In the analysis of content in a selected week Pravo ended 

up on the third place, but in the treatment of selected themes, it was a match for Prazsky 

denik and its reporting about Prague Pride was even better. Pravo's coverage of the 

events was also varied in terms genres, for example there were many commentaries. 

In case of Prazsky denik – the Prague Daily – one would expect a top placement. It did 

win the analysis of a selected week, but none of the selected themes was covered 

as good as in Mlada Fronta DNES. 

Mlada fronta DNES has the best coverage of Prague events. Moreover, it does not only 

take over agency news, but also tries other ways of working with the topic. It was most 

pronounced in the case of Prague Pride, where Mlada fronta DNES discussed child 

adoption in great detail. It uses many genres, apart from news also report 

and commentary. 

Prague has an exceptional status in Czech dailies. Not only because the city hosts the 

headquarters of many important institutions and  newspaper editorial offices, but also 

thanks to Prague's advertisement potential. It turns out that from economic perspective, 

regional supplements should only be published in Prague. Inhabitants of Prague 

therefore get the most complex information package. Moreover, Prague versions 

of newspapers are the most current, as they are printed last. 
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Texty v Mladé frontě DNES a jejích přílohách 

 

AB, KOP, ZUP. Festival gayů udělal z Prahy duhu. Mladá fronta DNES. 20. 8. 2012, 

roč. 23, č. 194, s. A4 

 

BAHNÍK, Petr. Nejsme zamrzlí. Mladá fronta DNES. 20. 8. 2012, roč. 23, č. 194, 

s. A16 

 

BRENDLOVÁ, Eva. KSČM je pro lidi jako Mrazík. Mladá fronta DNES – vydání 

pro Prahu. 15. 10. 2012, roč. 23, č. 241, s. B2 

 

BRENDLOVÁ, Eva. Oba byli tak na 3-, spíš ke čtyřce, hodnotil duel politolog. Mladá 

fronta DNES – vydání pro Prahu. 18. 10. 2012, roč. 23, č. 244, s. B3 
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BRENDLOVÁ, Eva. Voliči dali ODS červenou kartu. Druhé kolo rozhodne 

i o Svobodovi. Mladá fronta DNES – vydání pro Prahu. 15. 10. 2012, roč. 23, č. 241, 

s. B1 

 

ČTK. D. O. S. T. pořádá protest proti Prague Pride. Mladá fronta DNES. 17. 7. 2012, 

roč. 23, č. 165, s. A2 

 

ČTK. Klaus vítá hlasité protesty odpůrců akce. Mladá fronta DNES. 11. 8. 2012, 

roč. 23, č. 187, s. A4 

 

ČTK. Klaus vítá, ţe proti Prague Pride odpůrci vystupují hlasitě. Mladá fronta DNES – 

vydání pro Královéhradecký kraj. 11. 8. 2012, roč. 23, č. 187, s. B3 

 

ČTK. Začal festival Prague Pride, čeká se víc lidí. Mladá fronta DNES – vydání 

pro Prahu. 14. 8. 2012, roč. 23, č. 189, s. B1 

 

EB. Bookmakeři věří Sykové stejně jako Töpferovi. Mladá fronta DNES – vydání 

pro Prahu. 17. 10. 2012, roč. 23, č. 243, s. B1 

 

EB. Nová radnice by na Palmovce měla stát, zaznělo v on-line duelu. Mladá fronta 

DNES – vydání pro Prahu. 18. 10. 2012, roč. 23, č. 244, s. B1 

 

EB. V centru bude méně akcí. Mladá fronta DNES – vydání pro Prahu. 15. 2. 2012, 

roč. 23, č. 39, s. B1 

 

FA. Události. CITY DNES. 18. 12. 2012, roč. 2, č. 12, s. 25 

 

CHARVÁT, Jan. Bavte se na open-air akcích. Mladá fronta DNES – vydání pro Prahu. 

2. 8. 2012, roč. 23, č. 179, s. B4  

 

IDNES.CZ. Prague Pride omezí na několik hodin dopravu v centru Prahy. Mladá fronta 

DNES. 18. 8. 2012, roč. 23, č. 193, s. A3 
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IDNES.CZ. Prahou opět projde průvod homosexuálů. Mladá fronta DNES. 18. 5. 2012, 

roč. 23, č. 116, s. A6 

 

JN. Volby do senátu: vyhraje v Praze první komunista? Mladá fronta DNES. 

19. 10. 2012, roč. 23, č. 245, s. A1 

 

KARÁSKOVÁ, Ivana. „Kdyţ jsme viděli výsledek, šli jsme pomoci protikandidátce 

komunisty―. Mladá fronta DNES. 22. 10. 2012, roč. 23, č. 247, s. A3 
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DNES. 30. 8. 2012, roč. 23, č. 203, s. A5 
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Mladá fronta DNES. 31. 8. 2012, roč. 23, č. 204, s. A12 

 

KARÁSKOVÁ, Ivana. Šťastní otcové. Mladá fronta DNES. 13. 8. 2012, roč. 23, č. 188, 

s. A4 

 

KARÁSKOVÁ, Ivana. Tak trochu jiné rodiny. Magazín DNES+TV. 16. 8. 2012, 

roč. 20, č. 33, s. 26—31 

 

Kde to v Česku ţije? Na zámcích, hradech či ve skanzenech. Mladá fronta DNES. 

30. 3. 2012, roč. 23, č. 77, s. D1 

 

KHOLOVÁ, Linda. Jako prezident (ne)zakáţu gayům mít děti. Mladá fronta DNES – 

vydání pro Prahu. 16. 8. 2012, roč. 23, č. 191, s. A5 

 

KHOLOVÁ, Linda. Komunista porazil modrou Prahu. Mladá fronta DNES. 

15. 10. 2012, roč. 23, č. 241, s. A8 

 

KOMÁREK, Martin. D. O. S. T. bylo sršatců. Mladá fronta DNES. 14. 8. 2012, roč. 23, 

č. 189, s. A8 
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KUBÍK, Jiří. Poučení před druhým kolem: Nenechte si vypláchnout mozek! Mladá 

fronta DNES. 19. 10. 2012, roč. 23, č. 245, s. A12 

 

KUPEC, Petr. Vejce zlevnila, obchody se zbavují velikonoční zásoby. Mladá fronta 

DNES – vydání pro Prahu. 6. 4. 2012, roč. 23, č. 83, s. B3 

 

LEN. Stánky budou otevřeny aţ do půlnoci. Mladá fronta DNES – vydání pro Prahu. 

26. 3. 2012, roč. 23, č. 73, s. B1 

 

MUDRANINCOVÁ, Monika. Praha je ta nejlepší značka. CITY LIFE. 13. 11. 2012, 

roč. 1, č. 1, s. 5 

 

NOVOTNÁ, Kateřina. Oslavte Velikonoce v Praze. CITY DNES. 27. 3. 2012, roč. 2, 

č. 3, s. 6—11 

 

Pět tipů, jak si uţít jaro ve městě. Mladá fronta DNES - Jaro v Praze. 2. 4. 2012, s. 7 

 

PK. Gayové vypustí na Vltavu duhový vor. Mladá fronta DNES – vydání pro Jihočeský 

kraj. 27. 7. 2012, roč. 23, č. 174, s. B3 

 

PLECITÁ, Zuzana. „Střelák― ovládl duhový průvod. Mladá fronta DNES – vydání 

pro Prahu. 20. 8. 2012, roč. 23, č. 194, s. B3 

 

PRAGUE PRIDE: Jsme tady, připomněli Čechům homosexuálové, Prahou jich prošly 

tisíce. Mladá fronta DNES. 20. 8. 2012, roč. 23, č. 194, s. A1 

 

REP. Filipiová se stydí za část ODS, ale Dolejš za Gottwalda ne. Mladá fronta DNES. 

18. 10. 2012, roč. 23, č. 244, s. A3 

 

ROJ. V centru závodili králíci na dostizích. Mladá fronta DNES – vydání pro Prahu. 

5. 4. 2012, roč. 23, č. 82, s. B1 

 

ROJKOVÁ, Hana. Velikonoční trhy: vaječnou krizi zaţenou pomlázkou. Mladá fronta 

DNES – vydání pro Prahu. 22. 3. 2012, roč. 23, č. 70, s. B3 
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SFO. Pochod Prague Pride omezí dopravu v Praze. Mladá fronta DNES – vydání 

pro střední Čechy. 18. 8. 2012, roč. 23, č. 193, s. B1 

 

Společnost. CITY DNES. 26. 6. 2012, roč. 2, č. 6, s. 20 

 

STROPNICKÝ, Martin. Éra zbytečné hysterie. Mladá fronta DNES. 24. 10. 2012, 

roč. 23, č. 249, s. A12 

 

STROPNICKÝ, Martin. Jsme dospělí? Mladá fronta DNES. 22. 8. 2012, roč. 23, č. 196, 

s. A10 

 

ŠVEC, Pavel. Jednotná levice vyzve rozdrobenou pravici. Mladá fronta DNES – vydání 

pro Prahu. 16. 10. 2012, roč. 23, č. 242, s. B2 

 

ŠVEC, Pavel. Modré tvrzi se bortí hradby. Zdali padne, rozhodne pár hlasů. Mladá 

fronta DNES – vydání pro Prahu. 15. 10. 2012, roč. 23, č. 241, s. B3 

 

ŠVEC, Pavel. Praha nezrudla, ale poprvé má levicového senátora. Mladá fronta DNES. 

22. 10. 2012, roč. 23, č. 247, s. A1 

 

Vítězové a poraţení voleb 2012: osobnosti uspěly, pokusy o comeback nikoliv. Mladá 

fronta DNES. 15. 10. 2012, roč. 23, č. 241, s. A2 

 

Texty v Hospodářských novinách a jejich přílohách 

 

ČECHLOVSKÁ, Magdalena. Hospodářské noviny. 17. 8. 2012, roč. 56, č. 160, s. 14 

 

ČOPJAKOVÁ, Kateřina. Gay je pro firmy marketingový sen. Hospodářské noviny. 

13. 8. 2012, roč. 56, č. 156, s. 19 

 

ČOPJAKOVÁ, Kateřina. Uţ i české firmy objevují kouzlo fenoménu Pink Money. 

Hospodářské noviny. 13. 8. 2012, roč. 56, č. 156, s. 19 
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ELIÁŠOVÁ, Kateřina. Voliči se vzepřeli úspěchu komunistů v prvním kole. 

Hospodářské noviny. 22. 10. 2012, roč. 23, č. 206, s. 2 

 

HONZEJK, Petr. Tolerance a porno na Prague Pride. Hospodářské noviny. 14. 8. 2012, 

roč. 56, č. 157, s. 19 

 

MĚŘIČKA, Aleš. Nad Prahou. HN PRAHA. 6. 9. 2011, roč. 1., č. 1, s. 1 

 

PAVEC, Michal. Komunisté dobudou historický úspěch, míní experti. Hospodářské 

noviny. 19. 10. 2012, roč. 23, č. 205, s. 4 

 

SMLSAL, Matěj a Michal PAVEC. Stejný typ, jiná cena. Autobusy nakupuje Praha 

dráţ neţ Plzeň. HN PRAHA. 18. 10. 2011, roč. 1, č. 7, s. 4—5 

 

SMLSAL, Matěj. Drahá vejce ovlivní také velikonoční trhy. HN PRAHA. 20. 3. 2012, 

roč. 2, č. 12, s. 16 

 

SMLSAL, Matěj. Trhy na Václaváku jsou nešťastné. HN PRAHA. 20. 3. 2012, roč. 2, 

č. 12, s. 17 

 

Společnost. Hospodářské noviny. 15. 8. 2012, roč. 56, č. 158, s. 19 

 

ŠABATA, Petr. Nad Prahou. HN PRAHA. 21. 8. 2012, roč. 2., č. 23, s. 1 

 

Texty v Pražském deníku 

 

BALA. Dobrá zpráva pro milovníky Velikonoc. Praţský deník. 24. 3. 2012, roč. 7, 

č. 72, s. 1 

 

BARÁK, Vladimír a Martin DIVÍŠEK. Výstava u Národního divadla ukazuje dítě 

vychovávané homosexuály. Praţský deník. 17. 8. 2012, roč. 7, č. 192, s. 5 

 

BARÁK, Vladimír. Ohlasy z Prague Pride: Adopce? Stačí nám tolerance, říkají 

homosexuálové. Praţský deník. 21. 8. 2012, roč. 7, č. 195, s. 2 
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BARÁK, Vladimír. Plánovaný pochod homosexuálů má stále více odpůrců. Praţský 

deník. 20. 7. 2012, roč. 7, č. 168, s. 1 

 

BARÁK, Vladimír. Praha se připravuje na pochod Prague Pride. Praţský deník. 

17. 8. 2012, roč. 7, č. 192, s. 5 

 

CÉZOVÁ, Veronika. Kandidáti bojovali s nemocemi. Léčili je čajem. Praţský deník. 

16. 10. 2012, roč. 7, č. 242, s. 2 

 

CÉZOVÁ, Veronika. Šok pro pravici! V senátních volbách ji zastínila ČSSD a KSČM. 

Praţský deník. 15. 10. 2012, roč. 7, č. 241, s. 1 

 

CÉZOVÁ, Veronika. Výsledek mobilizace pravice? K volbám dorazili i prvovoliči. 

Praţský deník. 22. 10. 2012, roč. 7, č. 247, s. 3 

 

ČTK. Proti pochodu homosexuálů brojí bojovníci proti potratům. Praţský deník. 

19. 7. 2012, roč. 7, č. 167, s. 3 

 

EISENHAMMEROVÁ, Jitka. Velikonoce přijdou do centra metropole jiţ tuto sobotu. 

Praţský deník. 22. 3. 2012, roč. 7, č. 70, s. 3 

 

HOL. Homosexuálové zastaví auta. Pochodu Prague Pride se můţe zúčastnit aţ 10 000 

lidí. Praţský deník. 18. 8. 2012, roč. 7, č. 193, s. 1 

 

JFK. „Nejhorší souboj― skončil triumfem Filipiové. Zachráněn je prozatím i Bohuslav 

Svoboda. Praţský deník. 22. 10. 2012, roč. 7, č. 247, s. 3 

 

KACEROVSKÁ, Soňa. Kam vyrazit o Velikonocích. Praţský deník. 7. 4. 2012, roč. 7, 

č. 84, s. 3 

 

KACEROVSKÁ, Soňa. Není láska jako láska. Praţský deník. 16. 8. 2012, roč. 7, č. 191, 

s. 3 
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Králíci na staromáku jiţ nacvičovali na Velikonoce. Praţský deník. 5. 4. 2012, roč. 7, 

č. 82, s. 1 

 

LEINERT, Ondřej. Klobásy na Václaváku? Naposledy jsem je jedla hodně dávno, 

přiznává radní. Praţský deník. 7. 4. 2012, roč. 7, č. 84, s. 2 

 

LEINERT, Ondřej. Miluje bůh také gaye? Praţský deník. 20. 8. 2012, roč. 7, č. 194, s. 3 

 

LEINERT, Ondřej. Pět závěrů z voleb. Praţský deník. 15. 10. 2012, roč. 7, č. 241, s. 3 

 

LEINERT, Ondřej. Policisté řešili jen auta a naháče. Praţský deník. 20. 8. 2012, roč. 7, 

č. 194, s. 3 

 

LEINERT, Ondřej. Tak máme odvoleno. A vy se, politici, snaţte! Praţský deník. 

22. 10. 2012, roč. 7, č. 247, s. 3 

 

PERKNEROVÁ, Kateřina. Senát zůstane levicový, naznačilo první kolo. Praţský deník. 

15. 10. 2012, roč. 7, č. 241, s. 16 

 

Prague Pride vzbudil další protestní akci. Praţský deník. 14. 8. 2012, roč. 7, č. 189, s. 1 

 

Prague Pride: prošlo „jich― 10 000. Praţský deník. 20. 8. 2012, roč. 7, č. 194, s. 1 

 

ROZŠAFNÁ, Michaela. Na Staroměstském náměstí o Velikonocích vystoupilo 

25 folklorních souborů. Praţský deník. 10. 4. 2012, roč. 7, č. 85, s. 3 

 

SOVÍKOVÁ, Lenka a Marcela HRUBANOVÁ. O homosexuálech mluví malé město 

v ústraní. Praţský deník. 17. 8. 2012, roč. 7, č. 192, s. 5 

 

SYP. Můţe být prvním komunistou zvoleným do senátu za Prahu. Oslavovat zatím ale 

nechce. Praţský deník. 15. 10. 2012, roč. 7, č. 241, s. 3 

 

VLB. Proti Prague Pride protestuje i D. O. S. T. Praţský deník. 7. 8. 2012, roč. 7, 

č. 183, s. 3 
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Texty v Blesku a Nedělním Blesku 

 

Bleskem. Blesk – vydání pro Prahu a střední Čechy. 17. 8. 2012, roč. 21, č. 192, s. 6 

 

Bleskem. Blesk – vydání pro Prahu a střední Čechy. 18. 5. 2012, roč. 21, č. 116, s. 4 

 

ČECH, František Ringo. Šťastné zítřky... Nedělní Blesk. 26. 8, roč. 21, č. 35, s. 14 

 

KYCLTOVÁ, Kateřina. V Praze začnou největší trhy v Česku. Blesk – vydání 

pro Prahu a střední Čechy. 20. 3. 2012, roč. 21, č. 68, s. 6 

 

KYCLTOVÁ, Kateřina. Za kraslice asi zaplatíme víc. Blesk – vydání pro Prahu 

a střední Čechy. 22. 3. 2012, roč. 21, č. 70, s. 6 

 

LJŠ. Dara po rozsudku: Zazpívala lesbičkám. Blesk. 20. 8. 2012, roč. 21, č. 194, s. 10 

 

Obarvili Prahu. Nedělní Blesk. 19. 8, roč. 21, č. 34, s. 6 

 

Sedí na Hradě homosexuál? Blesk. 14. 8. 2012, roč. 21, č. 189, s. 4 

 

ŠIH. Festival Prague Pride nabídne debaty i večírky. Blesk – vydání pro Čechy + vydání 

pro jiţní Moravu. 14. 8. 2012, roč. 21, č. 189, s. 4 

 

TICHÝ, Oldřich. Komunisté útok na senát nezvládli. Blesk. 22. 10. 2012, roč. 21,  

č. 247, s. 2 

 

Texty v Právu 

 

BĚLOHRADSKÝ, Václav. Česká (ne)tolerance a Prague Pride. Právo. 18. 8. 2012, 

roč. 22, č. 193, s. 6 

 

Boj o senát přilákal voliče jen v Praze. Právo. 20. 10. 2012, roč. 22, č. 246, s. 1 
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CIE. Na náměstí skákali králíci. Právo – vydání pro Prahu a střední Čechy. 5. 4. 2012, 

roč. 22, č. 82, s. 10 

 

ČSSD podpoří Dolejše, komunisté Adámka a Sykovou. Právo. 16. 10. 2012, roč. 22, 

č. 242, s. 2 

 

ČTK, ZR. D. O. S. T. ţádá premiéra o záštitu své akce proti Prague Pride. Právo. 

7. 8. 2012, roč. 22, č. 183, s. 4 

 

ČTK. Nejvíc hlasů získala Filipiová. Právo. 22. 10. 2012, roč. 22, č. 247, s. 13 

 

ČTK. Průvod omezí dopravu. Právo – vydání pro Prahu a střední Čechy. 16. 8. 2012, 

roč. 22, č. 191, s. 10 

 

DAZ. Zpěvák Braňo Polák dostal v gay klubu nabídku od cizince. Právo. 28. 5. 2012, 

roč. 22, č. 124, s. 12 

 

FIALOVÁ, Lucie. Velikonoční trhy startují tento víkend. Právo – vydání pro Prahu 

a střední Čechy. 22. 3. 2012, roč. 22, č. 70, s. 11 

 

JANIŠ, Petr a Radek PLAVECKÝ. Levice můţe zlomit senátní prokletí. Právo – 

vydání pro Prahu a střední Čechy. 18. 10. 2012, roč. 22, č. 244, s. 10 

 

JELÍNEK, Lukáš. Potíţe s identitou. Právo. 21. 8. 2012, roč. 22, č. 195, s. 6 

 

JELÍNEK, Lukáš. Vítejte mezi menšinami. Právo. 15. 8. 2012, roč. 22, č. 190, s. 6 

 

JOV, CIE. Klaus poslal pozdrav odpůrcům festivalu Prague Pride. Právo. 20. 8. 2012, 

roč. 22, č. 194, s. 2 

 

JOV, RSK. Dienstbier šokoval. Je pro adopci dětí gayi. Právo. 17. 8. 2012, roč. 22, 

č. 192, s. 3 
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JOV. Lovci podpisů rozbili stan i mezi homosexuály. Právo. 20. 8. 2012, roč. 22, 

č. 194, s. 2 

 

Kde strávit svátky v metropoli aktivně. Právo – vydání pro Prahu a střední Čechy. 

3. 4. 2012, roč. 22, č. 80, s. 15 

 

KŘEČEK, Stanislav. Česká netolerance. Právo. 23. 8. 2012, roč. 22, č. 197, s. 6 

 

MARTINEK, Jan. Bělobrádek: Současná vláda je ostudou pravice. Blíţ máme 

k programu soc. dem. Právo. 11. 8. 2012, roč. 22, č. 187, s. 7 

 

MARTINEK, Jan. Protestují proti gayům. Svoboda: Mám snad popravovat? Právo. 

14. 8. 2012, roč. 22, č. 189, s. 6 

 

MARTINEK, Jan. Schwarzenberg: Uţ předloni jsem říkal, ţe TOP 09 na reformy 

šeredně doplatí. Právo. 18. 8. 2012, roč. 22, č. 193, s. 7 

 

MARTINEK, Jan. Teplé dny, horké hlavy. Právo. 14. 8. 2012, roč. 22, č. 189, s. 6 

 

ODS v Praze obhájila pouze dvě křesla. Právo – vydání pro Prahu a střední Čechy. 

22. 10. 2012, roč. 22, č. 247, s. 11 

 

PEHE, Jiří. Nepoučitelná pravice. Právo. 18. 10. 2012, roč. 22, č. 244, s. 6 

 

RAP, CIE, TOP. Voličů přišlo i ve druhém kole málo. Právo – vydání pro Prahu 

a střední Čechy. 20. 10. 2012, roč. 22, č. 246, s. 12 

 

ROVENSKÝ, Jan. Dienstbier, Fischer a Zeman si po první debatě ruce nepodali. Právo. 

8. 8. 2012, roč. 22, č. 184, s. 1 

 

ROVENSKÝ, Jan. Díky za kaţdého nového devianta. Právo. 18. 7. 2012, roč. 22, 

č. 166, s. 3 

 



  

55 
 

ROVENSKÝ, Jan. Druhý pochod gayů se blíţí, šikují se odpůrci „deviantů―. Právo. 

17. 7. 2012, roč. 22, č. 165, s. 3 

 

SEĎOVÁ, Stáňa. Město zrušilo akce v centru, Praha 1 se zlobí. Právo – vydání 

pro Prahu a střední Čechy. 16. 2. 2012, roč. 22, č. 40, s. 11 

 

SEĎOVÁ, Stáňa. Rodiny leseb a gayů vystavují. Právo – vydání pro Prahu a střední 

Čechy. 15. 8. 2012, roč. 22, č. 190, s. 11 

 

STS. Na Staroměstském náměstí letos jen šest akcí. Právo – vydání pro Prahu a střední 

Čechy. 15. 2. 2012, roč. 22, č. 39, s. 11 

 

STS. Největší velikonoční trhy. Právo – vydání pro Prahu a střední Čechy. 26. 3. 2012, 

roč. 22, č. 73, s. 15 

 

TIN. Filipiová po úspěchu ve druhém kole: Chodily mi výhrůţné e-maily. Právo. 

22. 10. 2012, roč. 22, č. 247, s. 3 

 

UHL, Petr. Kdo se nebere za svá práva, má smůlu. Právo. 18. 8. 2012, roč. 22, č. 193, 

s. 6 

 

Ostatní zdroje 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktorem Mladé fronty DNES Robertem Čásenským 

 

Regionální přílohy mají smysl jen v Praze 

 

Kdybyste se chtěl dozvědět co nejvíce informací o Praze, který deník byste si 

koupil? 

Vzhledem k tomu, ţe jediný deník, který má praţskou přílohu kaţdý den, je Mladá 

fronta DNES, tak je to jasné. 

 

Ale například Pražský deník se věnuje hlavnímu městu také každý den. V čem jste 

podle vás lepší? 

To vám nemohu přesně říct, já totiţ Praţský deník moc nečtu. Kdyţ vezmu praţské 

stránky, tak čtu naše, dokud je měly Lidové noviny, tak jsem četl u nich, a občas 

zabrousím do Práva, kde mají regionální dvoustranu. Ale Praţský deník moc nečtu, 

nejsem velký vyhledávač lokálních zpráv. Stačí mi to, co se dočtu u nás, případně 

v praţské sekci iDnes.cz. A vzhledem k minimálnímu nákladu, který Praţský deník má, 

tak pro nás ani není konkurencí. Na rozdíl například od západočeského nebo 

jihočeského deníku, které beru jako konkurenci velmi váţně. 

 

Jaká je strategie Mladé fronty DNES ohledně regionálního zpravodajství? 

Je pro vás prioritou? 

Je jednou ze čtyř priorit, které máme. Víme, ţe regionální přílohy jsou po domácím 

zpravodajství druhou nejčtenější částí MF DNES. To máme mnohokrát změřené 

v různých panelech čtenosti. Pro nás je to poměrně důleţitá část. Jednak v regionech 

pracuje více neţ polovina redaktorů Mladé fronty – máme dohromady 250 lidí a z toho 

136 je v regionálních redakcích –, a jednak tiskneme denně čtyři aţ šest stran 

regionálního zpravodajství ve čtrnácti mutacích. Samozřejmě, asi existuje většina lidí, 

kteří si kupují Mladou frontu kvůli tomu, ţe je to celostátní deník, ale já regionální 

přílohu označuju za velmi důleţitou. Pokud bychom ji neměli, ztratili bychom 

významnou konkurenční výhodu ve srovnání s jinými. 

 



  

58 
 

Kolik lidí pracuje přímo v pražské redakci? Jsou odděleni od domácí části? 

My to máme zařízené tak, ţe v kaţdém regionu máme vţdy redakci, která má 

9 aţ 11 lidí a stará se o noviny a příslušný krajský web. Co se týče Prahy, tady je 

specifická situace v jedné věci – máme společnou redakci pro Prahu a střední Čechy. 

Pracuje tu 16 lidí, kteří mají na starosti praţskou a středočeskou přílohu plus sekci na 

webu. Sedí sice na stejném patře jako zbytek redakce, ale je to samostatná jednotka, 

která má své editory. Dřív jsme mívali i samostatné fotografy pro Prahu, teď uţ máme 

společné oddělení. Praha má ale například svého samostatného sporťáka. 

 

A píší pražští redaktoři i do celostátní části? 

Píšou. Redaktoři všech regionálních redakcí tu a tam píšou do celostátní části, ti praţští 

samozřejmě docela hodně, protoţe některé lokální události typu Opencard jsou 

„zábavným― čtením i na celostátní úrovni. Drtivá produkce jejich článků je ale 

v praţské příloze. 

 

V celostátní rubrice je to tedy kratší text, který poté rozpracují v regionální 

příloze? 

Ale taky se stává, například v případě praţského dopravního podniku, coţ je velký 

celostátní tunel se všemi důsledky, ţe kolegyně Adéla Paclíková si o tom napíše celou 

stranu do novin a předtím i potom o tom píše v praţské příloze. Nemusí se tedy jednat 

jen o výtah toho, co je pak rozpracované v praţské příloze. 

 

Říkal jste, že lidé přejdou po přečtení domácího zpravodajství k regionální 

rubrice. Je to důvod, proč jste přišli se suplementem CITY DNES? 

Ne. Ten důvod, proč jsme přišli se CITY DNES a poté se CITY LIFE, byl jiný. U CITY 

DNES to vzniklo především proto, ţe jsme věděli o inzertním potenciálu pro Prahu. 

Věděli jsme, ţe můţeme oslovit klienty, kteří chtějí inzerovat v Praze a zároveň 

v magazínu. Nechtěli jsme ale dělat ve čtvrtečním magazínu lokální stránky, protoţe to 

by bylo výrobně komplikované a strašně drahé. Proto jsme se rozhodli, ţe vytvoříme 

programový měsíčník pro Prahu a tím zároveň odpovíme na zájem našich inzerentů. 

 

V listopadu 2012 jste přišli se CITY LIFE, další přílohou pro Prahu. Necítí se jiná 

města ukřivděně, že tak protežujete hlavní město? 
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My máme největší část nákladu v Praze. A kromě celostátní inzerce máme zdaleka 

největší podíl regionálních příjmů v hlavním městě. Mimochodem, máme i CITY 

BRNO. A je pravda, ţe tam daleko víc bojujeme o ufinancovatelnost celého projektu, 

protoţe ten trh je menší a je na něm míň peněz. Já si můţu vymyslet, ţe budu dělat 

CITY v Ostravě, ale budu vědět, ţe kaţdé číslo nás bude stát tři sta tisíc a musím tam 

utrţit čtyři sta tisíc, aby to mělo vůbec nějaký smysl. A teda vybrat z ostravského trhu 

kaţdý měsíc dalších čtyři sta tisíc do časopisu s lokální inzercí, to asi není nic snadného.  

Co se týče CITY LIFE, tam ta úvaha byla ještě trochu jiná. My jsme věděli, ţe chceme 

vstoupit do segmentu luxusních suplementů, ale proti Hospodářkám a Lidovkám máme 

jednu nevýhodu, a to vysoký náklad. To znamená, ţe vytištění CITY LIFE stojí hodně 

peněz, rozhodně alespoň deset korun na kus. A pokud bychom to chtěli vkládat 

do celého našeho nákladu, tak to bude šíleně drahé. Zároveň víme, ţe největší část 

příjmů do takového luxusního časopisu pochází od praţských zadavatelů. Například 

Paříţská je prostě v Praze a ne v Čelákovicích. My jsme o tom přemýšleli x let a nikdy 

jsme nebyli schopni vymyslet model, kterým bychom to byli schopni ufinancovat. 

Teprve ve chvíli, kdy jsme si řekli, ţe to nemůţe být celostátní příloha, to začalo dávat 

ekonomický smysl. 

 

Proč máte náklady na tisk mnohem vyšší než Lidové a Hospodářské noviny? 

Prodáváme více kusů, bohuţel jsme mnohem úspěšnější noviny. Oni prodají 35 tisíc 

a tisknou řekněme padesát tisíc, my prodáváme skoro 200 tisíc a tiskneme čtvrt milionu. 

No a kdyţ toho mnoţství potřebujete vytisknout tolik, tak to stojí pětkrát víc. Z mého 

pohledu by bylo ideální mít tento luxusní časopis v celém nákladu, ale hrajeme 

v nějakých ekonomických mantinelech a jediná moţnost je udělat to jen pro Prahu. 

A myslím si, ţe na rozdíl od brněnského CITY DNES se ho nikdy nepokusíme rozšířit 

na další regiony, protoţe tam to nikdy nebude dávat smysl. 

 

Zvedl se vám po uvedení měsíčníku CITY DNES v daný den prodej novin? 

Denní výkyvy bývají v řádu pěti aţ osmi procent podle tématu, počasí, skvrn na slunci 

a všeho moţného. Většinou to vypadá, ţe se nám zvedne prodej o tisíc aţ dva tisíce 

kusů, ale není to ţádný výrazný skok. U nás je navíc regionální příloha kaţdý den, takţe 

informace dostáváte neustále a tohle je spíš takový bonus. Jak jsem říkal, prioritní pro 

nás bylo dát čtenářům další servis a k tomu otevřít moţnost novým inzerentům. 
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Jakou logiku má termín vycházení? CITY DNES vychází poslední úterý v měsíci, 

CITY LIFE vyšel v listopadu 2012, poté v březnu, dubnu, květnu a další čísla se 

chystají až na září, říjen a listopad. 

U CITY DNES je to jednoduché. Tím, ţe jde o program na další měsíc, má smysl ho 

vydávat chvilku před koncem posledního. Navíc, kdyţ chceme dávat něco speciálního, 

musíme si vybrat úterý nebo pátek, protoţe v pondělí máme ONA DNES, ve středu 

DOMA DNES, ve čtvrtek magazín a v sobotu Víkend. Zbývají dva dny. Pátek se 

snaţíme moc nepouţívat, protoţe ten den mají magazín sesterské Lidovky, tak jim to 

nechceme moc kazit. První volba pro jakýkoliv mimořádný produkt je proto úterý. 

A logika u CITY LIFE byla taková, ţe jsme si v listopadu na nultém čísle ověřili zájem 

inzerentů. A řekli jsme si, ţe budeme kopírovat silné inzertní měsíce. Těmi jsou březen, 

duben, květen, září, říjen a listopad. Kdyţ se podíváte třeba do Proč ne?! (luxusní 

magazín Hospodářských novin, vychází 11x ročně – pozn. red.), které je fakt dobré, tak 

tloušťka únorového čísla je proti listopadovému mnohem menší. A počet inzerátů tomu 

samozřejmě odpovídá. Aby tedy měla příloha šanci na úspěch, naplánovali jsme na rok 

2013 šest čísel. Pokud nám to půjde dobře, tak budeme pravděpodobně v roce 2014 

třeba dvě čísla přidávat. 

 

Vy jste v CITY DNES začínali na 48 stranách, nyní je jejich počet o osm menší. 

Je to právě kvůli úbytku inzerentů? 

Je to kvůli tomu, aby to bylo ekonomicky smysluplné. Původně jsme tam měli celou 

sekci věnovanou realitám. Co se teď děje s realitním trhem, všichni víme. Takţe rubrika 

věnovaná realitám začínala postrádat smysl, stačí na to stránka nebo dvě. My jsme to 

měli vymyšlené ve formátu 40+8. Těch osm přestalo mít smysl, zjistili jsme, ţe se 

na čtyřicet stran vejdeme celkem dobře. Počátkem roku 2013 jsme tomu udělali 

redesign, aby byl vzhled modernější, a některé rubriky, u kterých jsme si vyzkoušeli, ţe 

jsou nosné a budí čtenářský zájem, jsme předřadili víc dopředu. Zrušili jsme naopak 

program sportu, protoţe dva roky ukázaly, ţe do sportovního programu nám pořád leze 

prvoligový fotbal nebo florbal, o kterém stejně píšeme v praţské rubrice, a ten zbytek 

byl takový, ţe tam nebyly akce, na které by vás bavilo chodit. 

 

Redakce, které se podílejí na výrobě časopisu, jsou oddělené, nebo také kooperují 

domácí rubrikou? 

No, redakce je trochu silné slovo, protoţe to má jednu redaktorku. 
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Celý časopis? 

Oba. CITY DNES i CITY LIFE. Moniku Mudranincovou. 

 

Ale všechny texty přece nepíše sama? 

Ne, úplně všechno nepíše. Přispívají jí tam lidé z naší praţské redakce, z naší kultury, 

tu a tam nějací externisti. Na CITY LIFE se také podílejí další lidé z redakce. 

Ale na oba časopisy máme jednu vedoucí redaktorku, k ní jednu stálou externistku 

a zbytek vţdy číslo od čísla objednáváme po redakci, případně venku. Takţe kdyţ se 

vrátím k původní otázce, ano, je to samostatné oddělení. 

 

Když se objevila příloha HN PRAHA, brali jste ji jako obávanou konkurenci? 

Nebrali jsme ji jako konkurenci ve smyslu, ţe bychom si říkali, ţe převálcuje naši 

kaţdodenní praţskou přílohu. Tou frekvencí to ani nebylo moţné. Jako konkurenci jsme 

ji ale brali v obsahových věcech. Ta příloha vůbec nebyla špatná, fakt ne. Občas tam 

byla i nová zjištění. Kdyţ to vezmu ze svého čtenářského pohledu, tak kdyţ jste 

na začátku mluvil o Praţském deníku, tak to mě víc zajímalo, co bude psát praţská 

příloha Hospodářek neţ Praţský deník. Tam jsem cítil, ţe v některých tématech 

můţeme být předběhnuti. U Praţského deníku takový pocit zatím nemám. 

 

Jaký okruh témat se nejčastěji objevuje na pozici otvíracího článku pražské 

rubriky? Jsou to informace z magistrátu? 

Jsou-li, tak proti naší vůli. Magistrát se často „snaţí―, aby se tam dostal. Nicméně my 

nechceme, aby praţská příloha byla úřednickými novinami pro Prahu. Bývají tam 

zprávy o rozhodnutí, která se týkají celé Prahy, ale snaţíme se to co nejčastěji střídat 

s tématy, která se dotýkají ţivota lidí a nesouvisejí přímo s úřady. Ať uţ je to kvalita 

ovzduší nebo otevření nového slonince. Můţeme si tam často dovolit dát věci, které 

z celostátního pohledu na otvírák nejsou. Kritérium je takové, aby to bylo 

pro podstatnou část Praţanů k uţitku anebo je to zajímalo. 

 

Já si pamatuji na otvírací článek o důchodkyni, která uvízla v páternosteru 

na úřadu Prahy 1. Je to opravdu téma na titulní stranu pražské rubriky? 

No to je kategorie bizár. Ne vţdycky se všechno povede. Vydáváme zhruba 

60 aţ 80 stránek regionálních příloh denně, k tomu 25 aţ 30 stran celostátu, takţe je 

téměř jasné, ţe ne pokaţdé se nám to povede úplně nejlíp. Také záleţí na tom, z čeho 
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vybíráte a co máte k dispozici. Pokud to ale skončí tak, ţe na otvíráku praţské přílohy je 

důchodkyně v páternosteru, tak to znamená, ţe něco nebylo správně. Buď nebyly 

správně vlastní texty z nabídky, nebo nebyla správně úvaha editora či šéfa, který to tak 

rozhodl. 

 

Velkým tématem léta 2012 byla změna jízdních řádů MHD. Vy jste mu věnovali 

neobvyklou pozornost, každý den jste například otiskovali nové řády. Proč? 

My jsme si mysleli, ţe to je téma, které bude Praţany zajímat. Zcela nepokrytě jsme se 

domnívali, ţe se nám díky tomu prodá víc novin, kdyţ to budeme dobře promovat. Coţ 

se minimálně jednou nebo dvakrát stalo. Navíc to bylo téma, kterým Praha v první 

polovině září 2012 ţila nejvíc. Logicky jsme na to vsadili. Podle mě jsou ale spornější 

jiné otázky. 

 

Jaké?  

Například nakolik se máte v těchto přílohách věnovat tragickým událostem. 

Samozřejmě musíte, ale je potřeba zvolit nějakou míru. V případě praţské přílohy to 

bylo zmizení holčičky z Troji. To byl případ, o kterém mluvil v Praze kaţdý. Tam jsme 

samozřejmě taky zvaţovali, do jaké míry se tomu máme věnovat. A v tomto případě 

máme pravidlo, ţe nikdy neděláme nic, co si nepřeje rodina, případně policie. A to bylo 

těţké rozhodování. Popisovat to kaţdý den ve velkém, nebo ne? Nakonec nějak 

odhadnete, co je únosná míra, aby se čtenáři, které to zajímá, dozvěděli hodně, 

a zároveň aby to nepůsobilo úplně hystericky. V tomhle mají Hospodářsky samozřejmě 

výhodu, protoţe mají jinou agendu. 
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Příloha č. 2: Rozhovor se šéfredaktorem Hospodářských novin Petrem Šabatou 

 

Píšeme spíš z Prahy než o Praze. Ale chystáme návrat do regionů 

 

Kdybyste se chtěl dozvědět co nejvíce informací o Praze, které noviny byste si 

koupil? 

Asi MF DNES. Vzhledem k tomu, ţe mají praţskou přílohu, která má docela slušnou 

úroveň. 

 

Jaká je politika Hospodářských novin ohledně regionálního zpravodajství? Má 

vůbec nějakou prioritu? 

Rozdělil bych to na dvě části. Tou první je současný stav. My jsme velmi 

pragocentrické noviny, i s ohledem na to, ţe píšeme o byznysu. Skoro všechny velké 

firmy mají totiţ sídlo v Praze a Škoda Mladá Boleslav tu má alespoň významné 

zastoupení. Takţe píšeme z Prahy pro Prahu. Ne lokální informace, ale vzhledem 

k sídlu firem. Konec konců v Praze a ve středních Čechách máme asi čtyřicet procent 

čtenářů, nicméně je to opravdu spíš psaní z Prahy neţ psaní o Praze. Je tu i vláda, jejíţ 

rozhodnutí jsou důleţitá pro byznys, přinášíme zprávy z Bruselu... 

 

A ta druhá část? 

Chystáme návrat do regionů, protoţe Hospodářské noviny historicky měly zpravodaje 

v některých krajských městech. Od května máme redaktorku pro Moravu se sídlem 

v Olomouci. A programově budeme do novin vytvářet zprávy o regionálním byznysu. 

A to tak, ţe lidé budou mnohem víc jezdit do regionů na reportáţe, budou se tam pídit 

po informacích a tak. Myslíme si, ţe i v regionech se děje spousta zajímavých 

byznysových věcí. Ale přece jenom jsme celostátní specializované noviny, čili 

o nějakém průniku do regionů, neřkuli do lokální úrovně, neuvaţujeme. 

 

Informace z regionů se začlení do stávajícího formátu novin, nebo budete přidávat 

strany? 

Bude to nepřehlédnutelná strana v sekci Byznys, ale rozšiřovat počet stran nebo zavádět 

nějakou přílohu kvůli tomu nebudeme. 
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Byl fakt, že nejvíce čtenářů máte v hlavním městě, důvodem pro vznik přílohy 

HN PRAHA? 

Taky. Ale taky proto, ţe v Praze je kromě velkých firem a důleţitých institucí velmi 

zajímavé dění přímo v praţském byznysu. Teď nemám na mysli jen dopravní podnik, 

coţ je zrovna smutný případ, ale spoustu menších firem. A samozřejmě čtenáři se taky 

rádi dozvědí, co se děje nejen na té vyšší úrovni, ale i v jejich bliţším okolí. 

 

Přinášela HN PRAHA i své objevné kauzy, nebo byla spíše doplňkem 

k celostátním novinám? 

Určitě přinášela mnoho vlastních případů, ať uţ jde o územní plán hlavního města, 

smutné příběhy podezřelých výstaveb nebo celý dopravní podnik. Přinášela i další věci, 

které byly originální, vyinvestigované, objevené přímo v Praze. Myslím, ţe obsah 

přílohy byl velmi kvalitní. Ale nebyly tam jen věci zpravodajské, investigativní, ale 

i věci servisní. Představili jsme spoustu praţských firem, ať uţ tradičních nebo 

moderních, psali jsme o tom, co se kde děje zajímavého, měli jsme tam dokonce 

dopravní informace. Byl to docela dobrý mix pro praţské auditorium. 

 

Za přílohou jste stál přímo vy? 

Vedení redakce a vedení Economie, nejen já. 

 

S obsahem jste byl evidentně spokojený. Příloha tedy skončila opravdu jen kvůli 

nízkým ziskům z inzerce, jak jste napsal v editorialu posledního čísla? 

Přesně tak. Obsahově to myslím bylo v pořádku. Dokonce kdyţ jsme přílohu zaváděli, 

tak jsme na ni měli rozhlasovou kampaň, která fungovala tak, ţe v úterý jsme prodávali 

víc novin. Čili v té části prodeje to byl projekt úspěšný. A ze začátku to ani inzertně 

nevypadalo špatně. Ale potom nastaly otřesy na velkém inzertním trhu. Firmy v krizi 

a po krizi omezily marketingové výdaje a navíc obecně nastal odliv inzerce 

z papírových médií. Ať uţ na internet, do televize nebo na jiné elektronické platformy. 

Takţe tyto dva trendy se sešly u HN PRAHA, a protoţe to byla nová příloha, tak utrpěla 

ze všech částí Hospodářských novin nejvíc. 

 

Kdybyste teď mohl znovu rozjet přílohu o Praze, šel byste stejnou cestou? Stejné 

rubriky, stejný obsah, stejný rozsah? 
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Šel bych víceméně podobnou cestou. Ještě víc, a to souvisí i s posunem Hospodářských 

novin jako celku, bych ji soustředil na praţský byznys. To znamená, co se děje tady 

v Praze, co se děje ve firmách, co se děje ve sluţbách, jaké nastávají přesuny 

na pracovním trhu a tak. 

 

Plánovali jste vydávat přílohu o Praze vždy jako týdeník, nebo jste si chtěli 

ozkoušet, zda by takové informace nefungovaly i v deníku? 

Reálně vzato to byl týdeník a neměl to být deník, protoţe významné praţské informace 

se objevují normálně v celostátních novinách. Jak uţ jsem říkal, Praha je pro nás 

významnou částí trhu, takţe kdyţ se tu něco stane ve čtvrtek, objeví se to v pátečních 

novinách na zpravodajských stránkách. 

 

Mám pocit, že jste uvažovali i o HN BRNO... 

Ale velmi výhledově. Ten nápad přišel z inzertní části firmy. A tam také usnul. 
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Příloha č. 3: Mediální obsah v MF DNES 

 

 

 

 

Příloha č. 4: Mediální obsah v Hospodářských novinách 
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Příloha č. 5: Mediální obsah v Pražském deníku 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Mediální obsah v Blesku 
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Příloha č. 7: Mediální obsah v Právu 

 

 

 


