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Abstrakt 

Diplomová práce Vydavatelství Axel Springer a jeho transformace v digitální 

dům se zabývá postupnou transformací německého vydavatelského domu Axel Springer 

z tradičního vydavatelství tištěných novin v dnešní digitální dům. Práce zkoumá 

obchodní aktivity a nabízí periodizovaný přehled dominantních obchodních strategií 

vydavatelství od jeho založení v roce 1946 do současnosti roku 2014. Souběžně 

s tím tak práce předkládá chronologický vývoj produktového portfolia vydavatelství. 

Právě tento záznam historické i aktuální podoby portfolia pak odkrývá nejen změny 

ve struktuře výnosů, ale také odklon vydavatelství od původně hlavního předmětu 

podnikání. 

Transformace se v případě vydavatelství Axel Springer vyznačuje přenosem 

principů mediálního podnikání do digitálního prostředí – v něm však vedle mediálních 

produktů také na nemediální produkty. Z ekonomického hlediska je tato strategie 

úspěšná, neboť vydavatelství Axel Springer v roce 2014 generuje více než 70% svého 

celkového zisku (EBITDA) z digitálních aktivit. Zároveň však práce kriticky dokazuje, 

že zdárná digitální transformace vydavatelství Axel Springer není výsledkem úspěšné 

digitální transformace prodeje mediálního obsahu. Jaké dopady tato případná 

„cesta z krize mediálního podnikání bez médií“ může na samotná média mít, autorka 

nastiňuje v závěru práce. 



Abstract 

The diploma thesis The publishing house Axel Springer and its transformation 

into a digital house focuses on the gradual transformation of a the German publishing 

house Axel Springer from a traditional publisher of printed media into the digital house 

it is today. The thesis analyzes its business activities and offers a periodized overview 

of the house‘s dominant business strategies from the moment it was established in 1946 

to 2014. Simultaneously, the thesis presents the chronological development 

of the house‘s product portfolio. It is this record of the house‘s historical and current 

portfolio which discovers not only the changes in the structure of revenues, but also 

the house’s shift from its original object of enterprise. 

In the case of Axel Springer, the transformation is characterized with a transfer 

of the principles of media enterprise into the digital environment – within which 

the focus was broadened from media projects to non-media projects as well. 

Economically speaking, this strategy has been successful, as in 2014 the house 

generated more than 70% of its overall profit (EBITDA) from its digital activities. 

At the same time the thesis proves in a critical manner that the digital transformation 

of Axel Springer is not a result of successful digital transformation of the way 

the media’s content is sold. The impacts of the possible „way out of the crisis of media 

business without media“ are outlined at the end of the thesis. 
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Úvod 

Vydavatelství Axel Springer je v roce 2014 již téměř šedesát let největším 

vydavatelstvím novin v Německu. Stejně jako ostatní velké vydavatelské domy čelí 

i Axel Springer přítomné krizi mediálního podnikání. Ta se pod vlivem společenských 

a technologických změn vyznačuje zejména trvale klesajícím prodaným nákladem 

tištěných titulů a propadem příjmů z tištěné inzerce. Z toho plynoucí finanční ztráty 

se pak digitálním médiím však nedaří dostatečně kompenzovat. Za této konstelace 

si vydavatelství Axel Springer a jeho aktivity zasluhují o to větší pozornost. A to nejen 

kvůli dramatické transformaci, kterou vydavatelství od roku 2007 prochází, 

ale především kvůli tomu, že z transformace plynoucí změny přináší profitabilní 

hospodářské výsledky v éře, která tradičnímu mediálnímu podnikání spíše nepřeje. 

 Předkládaná diplomová práce Vydavatelství Axel Springer a jeho transformace 

v digitální dům se zabývá postupnou transformací vydavatelského domu Axel Springer 

z tradičního vydavatelství tištěných novin v dnešní digitální dům. Cílem práce bylo 

tuto transformaci systematicky popsat a právě s ohledem na současnou debatu o krizi 

mediálního podnikání také zhodnotit z ekonomického hlediska. Při výběru a formulaci 

tohoto tématu sehrálo roli několik faktorů. Prvním důvodem pro volbu tématu je jeho 

aktuálnost v praktické i akademické rovině. Zatímco v praxi velké vydavatelské domy 

po celém světě naléhavě hledají pro své mediální podnikání nové modely, české 

akademické práce z oblasti mediálních věd se vydavatelskými domy právě z obchodní 

perspektivy příliš nezabývají. Práce by tak měla odrážet nejen reálné dění na mediálním 

trhu, ale také v souvislosti s vydavatelskými domy nabídnout druh ekonomické analýzy, 

která v českém prostředí chybí. Druhým důvodem je samotný fenomén transformace 

Axel Springer. Přirozenou proměnou prochází každé vydavatelství s vývojem času 

neustále. Ovšem vydavatelství Axel Springer zažívá od roku 2007 přerod, během něhož 

došlo v nebývale krátkém čase k nesporným a převratným změnám vydavatelského 

portfolia produktů. Práce chce zjistit, jakou povahu přesně změny mají a jaké jsou jejich 

dopady. Vzhledem k nastíněné situaci na mediálním trhu lze předpokládat, 

že tyto změny jsou právě reakcí na ni a vyjadřují tak konkrétní strategickou variantu, 

jak tradiční vydavatelský dům může k řešení krize mediálního podnikání přistoupit. 

Pro český mediální prostor to může představovat zajímavou ukázku z německé oblasti. 

Třetím důvodem je zjištění, že ani o tomto významném vydavatelství, ani o jeho 

zakladateli Axelu Cäsaru Springerovi – důležité mediální figuře – doposud nevyšla 
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žádná česká odborná publikace jakéhokoli zaměření. Jediným českým příspěvkem 

je překlad ruského originálu Axel Cäsar Springer a jeho tisk z roku 1984. 

Ten však nejenže není původní českou prací, ale text ani nesplňuje podmínky odborné 

literatury a silně podléhá ideologickému výkladu. Podnikatelské aktivity Springera jsou 

tak stále interpretovány jistou militaristickou rétorikou: „Ale to vše se zdá Axelu 

Springerovi málo. Již dávno sní o větších rozměrech této tiché bitvy a o vyslání svého 

mnohamilionového vojska na Východ. Za svůj terč si vybral socialistické země 

a již mnoho let se důkladně připravuje k útoku. […] Jeho moc a síla nejsou však ničím 

ve srovnání s vůlí národů, s přáním žít v míru“.1 

U diplomové práce došlo k částečnému odchýlení od schválených tezí. 

Cíl i hypotéza práce zůstaly plně zachovány, změnil se však přístup k výzkumu. 

Namísto teoretické analýzy mediálního trhu disciplinárním přístupem mediální 

ekonomie práce užívá historickou analýzu. Tato změna se posléze promítá ve třech 

sférách práce – v časovém záběru analyzovaného období, ve struktuře prvního 

oddílu práce a ve výběru literatury pro první oddíl práce. Původně stanovené rozpětí 

2006–2014 je tak rozšířeno na rozsah 1945–2014, první teoretická část práce 

je nahrazena historickými kapitolami o vydavatelství Axel Springer a seznam literatury 

uvedený v tezích se rozrostl o publikace týkající se vedle digitální transformace 

také dějin vydavatelství Axel Springer. 

 Tento odklon vychází z několika skutečností. S použitím historického přístupu, 

kdy je kontrast mezi historickým a aktuálním obrazem vydavatelství Axel Springer 

evidentní, nabývá digitální transformace Axel Springer mnohem výraznější 

a srozumitelnější podoby. Velmi podstatné navíc je, že tento postup zachycuje 

a uchovává historický význam jednotlivých vydavatelských produktů. Taková znalost 

významových vazeb pak umožňuje další obchodní operace chápat v širším kontextu 

a na základě toho vůbec rozeznat, zda dochází k transformaci vydavatelství, 

k jaké a s jakými důsledky. Zmiňovaným nahrazením všeobecné teoretické části 

o mediálním trhu za konkrétní obchodní dějiny vydavatelství Axel Springer bezesporu 

došlo také k vhodnému zúžení tématu, neboť původně definovaný rozsah práce značně 

překračoval kapacity jednoho semestru. Logičtější se zdá i z toho plynoucí, nově 

uspořádaná struktura práce. Po dílčích etapách je sestaven komplexní obchodní vývoj 

vydavatelství od jeho založení v roce 1946 až do současnosti roku 2014. S ohledem 

                                                 
1 STRŽIŽOVSKIJ, Lev. Axel Cäsar Springer a jeho tisk. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1986, s. 19. 
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na uvedený nedostatek české literatury k tématu autorka vnímá vytvoření takové 

základní souhrnné sumarizace dějin vydavatelství Axel Springer jako přínos. Práce 

by měla být po provedených změnách kompaktnější a nabízet uceleně zpracovanou 

látku. 

Drobné úpravy doznal i předpokládaný název práce. Volba aktuálního titulu 

výstižněji odráží nejen obsahové modifikace, ale také lépe koresponduje s terminologií, 

kterou diplomová práce užívá. Změna slouží k zachování soudržného vztahu mezi 

názvem díla a jeho obsahem, a byla proto vyhodnocena jako nezbytná. 

Diplomová práce se opírá o metodologii historické analýzy a uplatňuje 

chronologicky deskriptivní postup výkladu. S nutnou reflexí personálního 

a politicko-ekonomického kontextu se práce soustředí výhradně na obchodní strategie 

vydavatelství Axel Springer a jejich projev ve skladbě produktového portfolia. 

Dle povahy dominantních obchodních strategií pak práce periodizuje vývojové etapy 

obchodních dějin vydavatelství Axel Springer. Vzhledem k výzkumným cílům 

a množství vydavatelských produktů2 ovšem není ambicí diplomové práce zaznamenat 

zcela všechny produkty či se každému jmenovanému produktu věnovat stejně 

intenzivně. Pozornost je proto zaměřena zejména na ty, které jsou z hlediska velikosti 

čtenářské (uživatelské) obce a případně ziskovosti nejvýznamnější nebo nejlépe 

ztělesňují danou obchodní strategii. Stejná kritéria platí u digitálních aktivit, 

jejichž záznam je poměrně komplikovaný z důvodu jejich často efemérní povahy 

a netransparentní vlastnické struktury. Na základě sledování vývoje produktového 

portfolia pak práce zachycuje vývoj základní skladby výnosů vydavatelství, 

dle níž je možné vyhodnotit hlavní předmět a způsob (mediálního) podnikání. 

Primárním předmětem analýzy je tedy vydavatelství jako podnikatelský subjekt. 

V této perspektivě by měl spočívat jeden z největších přínosů práce. Záměrem 

diplomové práce pak není interpretovat vydavatelství Axel Springer jako politického 

aktéra či se zabývat zakladatelem Axelem Springerem z biografického hlediska.3 

Práce je rozdělena do dvou hlavních oddílů. První oddíl pojímá podnikatelský 

vývoj vydavatelství za života zakladatele Axela Springera a zahrnuje tak dobu zhruba 

                                                 
2 Dle výroční finanční zprávy Axel Springer SE 2014 vydává vydavatelství Axel Springer SE v roce 2014 
přibližně 170 titulů a provozuje přes 200 internetových portálů. 
3 Zaměření práce tudíž zanedbává mnoho významných kapitol jak z historie vydavatelství Axel Springer, 
tak i ze života Springera samotného. Práce se nezabývá Springerovým kontroverzním počínáním 
v bipolárním světě, ani monopolistickým postavením Springerova vydavatelství v 60. a 70. letech, stejně 
tak jsou opomenuty fenomény jako například vztah Springera k Židům a Izraeli, Springerova politika 
vůči Německé demokratické republice, kvalita jednotlivých titulů vydavatelství a mnoho dalších. 
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od roku 1946 do roku 1985. V tomto časovém úseku jsou pak na základě obchodních 

aktivit postupně definována a přiblížena období podnikatelské inovace (1945–1952), 

akviziční expanze (1953–1967) a obchodního útlumu (1968–1985). Druhý oddíl sleduje 

obchodní dění po smrti Axela Springera a zpracovává dobu od roku 1985 do roku 2014. 

V tomto časovém rozsahu jsou pak periodizována a rozebrána období internacionalizace 

(1985–2001), konsolidace (2002–2006) a digitalizace (2007–2014). Každé období 

je doprovázeno ekonomickým zhodnocením a doplněno o rozměr personálního 

a politicko-ekonomického vlivu na formování strategického směřování vydavatelství. 

Vzhledem k analýze vydavatelství jako podnikatelského subjektu diplomová 

práce předkládá nové členění historického vývoje vydavatelství, než je u dosavadní 

literatury běžné. Ta dějiny vydavatelství periodizuje nikoli dle ekonomického stavu, 

v němž se vydavatelství nachází, nýbrž dle historicko-politických okolností, 

do nichž je vydavatelství zasazeno. 

Především v německém prostředí vyšla k tématu vydavatelství Axel Springer 

řada publikací. Bez výjimky se ovšem všechny publikace věnují problematice pouze 

do smrti Axela Springera v roce 1985. Vývoj po roce 1985 doposud není v německé 

ani jiné literatuře systematicky zpracován. Prakticky veškeré vydané tituly jsou 

pak biografické povahy či vydavatelství zkoumají v historických souvislostech 

jako politického aktéra. Žádná z těchto knih tak nesloužila jako metodologická předloha 

a z veškerých materiálů životopisného a historického zaměření byly poměrně náročně 

filtrovány informace obchodního charakteru. Pouze jediná studie Und dann werde 

ich das größte Zeitungshaus Europas bauen: Der Unternehmer Axel Springer 

německého ekonoma Tima von Arnima z roku 2012 analyzuje vydavatelství 

Axel Springer do roku 1985 jako podnikatelský subjekt. Jeho práce je prvním 

výzkumem tohoto typu, představuje unikátní odborný text opatřený výborným 

poznámkovým aparátem a díky přístupu do podnikového archivu vydavatelství 

Axel Springer Arnim nabízí řadu dosud nezveřejněných informací. Diplomová práce 

se opírá právě o přístup Arnima, avšak pokračuje s vlastní analýzou látky 

až do roku 2014. 

Pro zpracování nově zařazeného historického oddílu (1946–1985) bylo použito 

několik monografií, které v tezích nebyly uvedeny a za jejichž vypůjčení autorka 

z velké části vděčí bavorské Universität Regensburg. Stěžejním materiálem se vedle 

výše zmíněné publikace od Tima von Arnima stala monografie Axel Springer: 

Die Biografie z roku 2008 od německého historika Hanse-Petera Schwarze. Tu lze 
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v současné době označit za zřejmě nejobsáhlejší a nejpodrobnější biografický záznam 

Springerova života. Stručnou sumarizaci ekonomických dat poskytla kniha 

Zur Entwicklung des Axel Springer Verlags (1946–1970) Erika Lindnera. 

Dále jako cenné zdroje posloužily monografie Der Fall Axel Springer od Michaela 

Jürgse, Springer: Ein deutsches Imperium od Henna Lohmeyera či 50 Jahre 

Axel-Springer-Verlag od Clause Jacobiho. Společným rysem těchto publikací 

byl nedostatečně kritický přístup ke Springerově osobě. Naopak jako kritické materiály 

k dějinám vydavatelství Axel Springer je možné uvést knihu Springer Konzern: eine 

kritische Studie od Hanse-Dietera Müllera a obsáhlou empirickou studii Die deutsche 

Medienbranche: Eine unternehmensstrategische Analyse německé autorky Insy Sjurts. 

Ta ve své knize navíc zpřístupňuje jinak obtížně dohledatelné ekonomické informace 

o vydavatelství Axel Springer z období 1985–1995, které představuje jakési „slepé“ 

historické pásmo, jemuž se literatura již nevěnuje a internet jej ještě dostatečně 

nereflektuje. 

Potřebné údaje k obchodnímu vývoji byly získány také z publikací o dějinách 

německých médií Medien in Deutschland od Heinze Pürera a Johannese Raabeho, 

Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland od Jürgena Wilkeho a autorského 

kolektivu, Massenmedien in Deutschland od Hermanna Meyna nebo z titulu 

Mediengeschichte: Die Evolution „neuer“ Medien von Gutenberg bis Gates od Rudolfa 

Stöbera.  

Pro obchodní analýzu vydavatelství od roku 1985 do roku 2014 posloužily jako 

nejdůležitější primární zdroje informací výroční finanční zprávy4 vydavatelství 

Axel Springer. Je nutné poznamenat, že informační hodnota výročních finančních zpráv 

se od roku 2007 snižuje: čím více jsou výroční finanční zprávy zpracovávány 

v přehledné vizuální podobě, tím méně transparentních informací poskytují. Nesmírně 

přínosným zdrojem se stal také zpoplatněný online archiv ekonomického deníku 

Handelsblatt a dále byl využit volně přístupný online archiv týdeníku Der Spiegel. 

Vedle aktuálních publikací Alles Digital: Zeitungen im Crossmedia-Zeitalter, 

Online-Offline-Anytime: Zeitungen und ihr Digitalgeschäft nebo Zeitung online: Neue 

Wege zu Lesern und Anzeigenkunden vydaných Spolkem německých novinových 

vydavatelů5 čerpala autorka také z kratších studií BDZV, různých statistických portálů 

jako například Statista, IVW nebo AGOF a z velké řady publicistických i odborných 

                                                 
4 Německy Geschäftsbericht. Viz. kapitola Seznam pramenů a literatury , s. 86–102. 
5 Německy Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). 
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článků. Kompletní seznam užitých zdrojů je uveden v kapitole Seznam pramenů 

a literatury (s. 86–102). 

V českém prostředí k problematice doposud nevyšla žádná původní publikace. 

Diplomová práce představuje první český ucelený příspěvek k obchodním dějinám 

vydavatelství Axel Springer a zároveň vůbec první pokus o systematické zpracování 

obchodního vývoje vydavatelství také po roce 1985 až do roku 2014. 
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1. Vydavatelství Axel Springer 

1.1 Počátky 

V roce 1924 začal Hinrich Springer, otec Axela Cäsara Springera, vydávat 

v Altoně nedaleko Hamburku liberální deník Altonaer Nachrichten,6 který se záhy stal 

významným titulem severoněmeckého Holštýnska.7 Prostřednictvím úspěšného otcova 

podnikání byl Axel již od mládí veden k budoucímu převzetí rodinného vydavatelství 

Hammerich & Lesser Verlag. Tomu se pro jeho dobrou pověst dostalo přezdívky 

„severoněmecká smetana“8.9 Ačkoli si tedy Axel přál být tanečníkem nebo operním 

pěvcem, absolvoval postupně zaučení na sazeče, praktikum v továrně s papírem 

Sieler & Vogel v Hamburku, později byl reportérem v hamburském deníku Bergedorfer 

Zeitung10 a v roce 1933 se stal redaktorem v Altonaer Nachrichten.11 Otec Axela poslal 

jako praktikanta také do nakladatelství Ullstein Verlag12 v Berlíně. Že Axela tehdy 

mnohem více než kariéra vydavatele přitahoval kulturní život metropole a návštěvy 

tamějších divadel, dokládá jeho vlastní pohled na nasbírané pracovní zkušenosti: 

„Všechno mě to k smrti nudilo“13.14 

                                                 
6 Altonaer Nachrichten (*1850–1941, poté 1948–1988) byly první denní noviny vycházející v aglomeraci 
Hamburku. Původním vydavatelem byl tiskař H. W. Köbner. V roce 1924 noviny převzalo nakladatelství 
Hammerich & Lesser vydavatele Hinricha Springera. S nástupem nacistické diktatury byl deník nejprve 
přejmenován na Hamburger Neueste Zeitung a posléze v roce 1941 bylo jeho vydávání zcela zakázáno. 
Původní podoba regionálního deníku Altonaer Nachrichten byla obnovena až v roce 1948. Od roku 1985 
pak deník tři roky vycházel jako lokální příloha deníku Hamburger Abendblatt vydavatelství Axel 
Springer AG, než bylo vydávání listu v roce 1988 zrušeno úplně. 
7 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 19. 
8 „Norddeutsche Cotta.“ 
9 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 23. 
10 Bergedorfer Zeitung (*1874–1943, poté od 1949) je regionální deník vycházející v Hamburku. 
Původním vydavatelem byl tiskař Eduard Wagner. Průměrný prodaný náklad se v roce 2014 pohyboval 
kolem 15 000 výtisků. Se zhruba jednoročním působením v hamburském deníku Bergedorfer Zeitung je 
také spojena pochybnost o Springerově sympatii k nacistickému režimu. Historik Hans-Peter Schwarz 
zveřejnil ve své knize Axel Springer: Die Biografie fotografii z 15. září 1933 k příležitosti padesátiletého 
výročí novin, na níž je Springer zachycen v uniformě NSKK (uniforma Nacionálně socialistického 
motoristického sboru, který byl paramilitaristickou podorganizací NSDAP). 
11  MÜLLER, Hans-Dieter. Der Springer-Konzern : eine kritische Studie. München : Piper Verlag, 1968, 
s. 38-39. 
12 Vydavatelství Ullstein Verlag bylo založeno v roce 1877 Leopoldem Ullsteinem. Za Výmarské 
republiky byl Ullstein Verlag největším a nejmodernějším knižním a novinovým vydavatelstvím, které 
vydávalo např. novinové tituly Berliner Zeitung (dnešní B.Z.), Berliner Illustrirte Zeitung, Berliner 
Morgenpost, B.Z., Vossische Zeitung či Die Grüne Post.  Po nástupu nacistů bylo vydavatelství 
v roce 1934 majitelům kvůli jejich židovskému původu odebráno, arizováno a v roce 1937 přejmenováno 
na Deutscher Verlag AG. Po válce získala rodina Ullstein vydavatelství opět do svého vlastnictví. 
13 „Alles langweilte mich zum Tode.“ 
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Nástup nacistů k moci v roce 1933 měl na vydavatelství Hammerich & Lesser 

Verlag dopady dvojího druhu. Na jedné straně nacistická Říšská tisková komora15 

v roce 1941 zrušila vydávání deníku Hamburger Neueste Zeitung (původně Altonaer 

Nachrichten), což vždy dobře zajištěné rodině poprvé způsobilo finanční újmy 

a znamenalo také osobní rezignaci otce Hinricha na vydavatelskou činnost.16 Na druhé 

straně právě ve válečném období rozvíjel Axel Springer aktivity, jež mu po roce 1945 

zajistily konkurenční výhody v licenčních řízeních. Na radu přítele, nakladatele Felixe 

Juda, přesměroval v roce 1942 rodinné vydavatelství na tisk odlehčené beletrie, 

cestopisů a detektivek, které byly během války vysoce poptávaným zbožím. Současně 

od začátku roku 1943 dodával na objednávku vrchního velení wehrmachtu17 knihy 

německým vojákům. „Springer se tak stal centrálním knihkupectvím fronty. […] Jako 

producent válečně důležitého zboží se Springer těšil speciálnímu postavení, které 

umožnilo nejen zachování, ale v době totální války dokonce rozšíření jeho podnikání“.18 

Prostřednictvím distribuce publikací na frontu si Axel Springer pro poválečné 

období zajistil startovací kapitál a zásoby nedostatkového papíru. Současně po válce 

nebyl západními spojenci19 vnímán jako politicky zatížená osoba, protože nejenže nebyl 

členem NSDAP, ale navíc byla známá aktivita jeho otce, který v době Třetí říše 

podporoval zakázané nebo politicky nevítané autory.20 Literatura se obecně shoduje, 

že rodina Springerových s nacistickou diktaturou nesympatizovala a stála vůči 

ní minimálně v tiché opozici. Samotného Axela Springera navzdory dvouletému 

knižnímu zásobování wehrmachtu pravděpodobně za nacistu označit nelze. Jako důvody 

je možné vyjmenovat následující momenty: Axel Springer nebyl členem, ani veřejným 

sympatizantem NSDAP či příslušníkem jiných nacistických organizací; jeho slabost 

pro umění, svobodomyslný swing a anglickou módu se s akurátní nacistickou kariérou 

                                                                                                                                               
14 LOHMEYER, Henno. Springer : ein deutsches Imperium. Geschichte und Geschichten. Berlin : edition 
q, 1992. ISBN 3-86124-124-2, s. 57. 
15 Německy Reichspressekammer (RPK). Říšská tisková komora byla založena 1. listopadu 1933. Jejím 
hlavním posláním bylo vytvořit novou tiskovou krajinu, která by odpovídala nacistické ideologii, a tuto 
podobu mediální krajiny posléze kontrolovat. 
16 JÜRGS, Michael. Der Fall Axel Springer : eine deutsche Biographie. München : List Verlag, 1995. 
ISBN 3-471-79314-3, s. 28. 
17 Wehrmacht (1935–1945) byla branná moc Třetí říše. Wehrmacht vycházel z reichswehr (říšská branná 
moc) a skládal se ze tří složek ozbrojených sil (pozemní vojska, námořnictvo a letectvo). 
18 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 21. 
19 Tři západní vítězné mocnosti druhé světové války – Spojené státy americké, Velká Británie a Francie – 
z jejichž okupačních zón na území poválečného Německa (trojzóna neboli Trizonie) vznikla Spolková 
republika Německo (1949–1990).  
20 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 31. 
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příliš neslučovala; jeho první z pěti manželek (Martha Meyer) byla židovského původu; 

celý život Springer razantně odmítal jakoukoli totalitu, ať už levicovou 

nebo pravicovou.21 „Springer v Třetí říši ukázal jistou artistiku svědomí, přesto 

jej charakterizuje spíše pasivní odpor“.22 

 

1.2 Období 1945–1952. Doba inovací 

Hamburk čelil od 25. července do 3. srpna 1943 masivním bombovým útokům 

britských a amerických leteckých jednotek.23 Springer se proto rozhodl přestěhovat 

vydavatelství Hammerich & Lesser Verlag z ochromeného hamburského obvodu Altona 

do bezpečí rodinného domu v Bendestorfu.24 Za pouhých deset let od konce druhé 

světové války se pak toto lokální vydavatelství ze severu Německa proměnilo v největší 

novinové vydavatelství Evropy. První získané licenci v prosinci 1945 a pozdějším 

úspěchům v podobě titulů Hör zu, Hamburger Abendblatt či Bild přitom předcházela 

řada neúspěšných vydavatelských iniciativ. Springer například britské majory Williama 

Barnetsona a Nicka Huijsmana, zodpovědné v britské okupační zóně za znovuvýstavbu 

německé mediální krajiny a udělování licencí, žádal o vydání licence nejprve 

na obnovení deníku Altonaer Nachrichten a posléze na publikování časopisu Das Kind, 

jehož koncept Springer prezentoval jako důležitý magazín pro demokratickou výchovu 

německých dětí.25 Přátelé John Jahr, bývalý příslušník NSDAP, a Max Schmeling, 

někdejší příkladný nacistický boxer těžké váhy, pak Springera přizvali k záměru 

tisknout učebnice k převýchově Němců. Stejná trojice u Britů usilovala také o získání 

licence k Norddeutsche Allgemeine Zeitung,26 které měly sloužit k převýchově bývalých 

                                                 
21 Drei Leben : Axel Springer. Verleger – Feindbild – Privatmann [online]. arte. Režie OLDENBURG, 
Manfred, KNIGGE, Jobst, DEHNHARDT, Sebastian. Broadview TV, 2012, 22:50 – 23:10. Dostupné z: 
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=511756.html. 
22 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 51. 
23 MÜLLER, Helmut M. et al. Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn : Bundeszentrale für 
politische Bildung, 2009. ISBN 978-3-89331-764-6, s. 297-298. 
24 MÜLLER, Hans-Dieter. Der Springer-Konzern : eine kritische Studie. München : Piper Verlag, 1968, 
s. 16. 
25 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 29. 
26 Norddeutsche Allgemeine Zeitung (1861–1918 jako Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 1918–1945 jako 
Deutsche Allgemeine Zeitung) byly konservativně orientované noviny. Charakterizovala je jejich 
provládní loajalita v době Německého císařství (1871–1918) i době Výmarské republiky (1918–1933). 
Spolu s tituly Berliner Tageblatt, Vossische Zeitung či Frankfurter Zeitung se Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung za Německého císařství i Výmarské republiky řadily k nejnznámějším a nejrenomovanějším 
listům v německém prostředí.  
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příslušníků wehrmachtu.27 Jednalo se tak o produkty plně přizpůsobené novým 

potřebám doby – tedy programu 4D28 a politice převýchovy. Všechny projekty ovšem 

Britové vzhledem k dřívější nacistické angažovanosti Jahra a Schmelinga zamítli.29 

Axel Springer se proto rozhodl již nadále postupovat sám a 11. prosince 1945 

získal svou zcela první licenci ke znovu provozování vydavatelství 

Hammerich & Lesser Verlag, kde velmi rychle prokázal svůj smysl pro inovativní 

řešení. Jedním z jeho nejdůležitějších obchodních a zároveň reklamních produktů 

se vedle vydávání odlehčené beletrie a dříve zakázaných politických děl stal odtrhovací 

kalendář pro rok 1946 s titulem „Zamyšlení. Věčná slova lidskosti“,30 který na každé 

stránce obsahoval krátká, povzbuzující přísloví.31 Ačkoli Springer zaslal v období 

1945–1946 majoru Nicku Huijsmanovi několik vydavatelských konceptů, obdržel svou 

první časopiseckou licenci bez vlastního přičinění. Britové v Hamburku od května 1945 

provozovali Radio Hamburg, 22. září 1945 přejmenované na Nordwestdeutsche 

Rundfunk (NWRD), jehož vysílané příspěvky se Britové rozhodli šířit také v tištěné 

podobě.32 Licenci nabídli v té době aktivnímu Springerovi, který tak v březnu 1946 

vydal první číslo měsíčníku Nordwestdeutsche Hefte v nákladu 50 000 výtisků.33 

Nordwestdeutsche Hefte vytvořily Springerovi mimořádně komfortní vydavatelskou 

situaci. S podporou Britů a jejich NWRD měl totiž zajištěn nejen příděl nedostatkového 

papíru, ale také zaručenou propagaci titulu milionovému rádiovému publiku během 

vysílání. 

Průlomovým počinem byl programový časopis Hör zu. Vznik tohoto titulu byl 

také navázán na činnost NWRD. Britové se ve své okupační zóně dle vzoru 

rozhlasového časopisu Radio-Woche v americké zóně, zasazovali o založení vlastního 

rozhlasového týdeníku, který by již nezůstával pouze u otištění vysílaných rozhlasových 

příspěvků, ale publikoval by i další zajímavé příspěvky ze světa rozhlasu a techniky. 

                                                 
27 JACOBI, Claus. 50 Jahre Axel Springer Verlag : 50 Jahre Zeitzeuge. Hamburg : Springer Verlag, 
1996, s. 23. 
28 Program 4D byl součástí Postupimské dohody z 2. srpna 1945 a stanovoval hlavní politické zásady, jak 
postupovat vůči poraženému Německu. Program 4D předpokládal demilitarizaci, denacifikaci, 
demokratizaci a demonopolizaci Německa. 
29 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 103. 
30 „Besinnung. Ewige Worte der Menschlichkeit.“ 
31 JÜRGS, Michael. Der Fall Axel Springer : eine deutsche Biographie. München : List Verlag, 1995. 
ISBN 3-471-79314-3, s. 163. 
32 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 112-113. 
33 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 33. 
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Springer se o časopis okamžitě ucházel a 1. června 1946 obdržel na základě 

spokojenosti Britů s jeho dosavadní prací s Nordwestdeutsche Hefte licenci číslo 68, 

která jej učinila vydavatelem programového časopisu Hör zu.34 Jestliže byly 

Nordwestdeutsche Hefte zásadní pro získání dobré pověsti Springera mezi britskými 

komisaři a tím pro nabytí důležitých kontaktů pro další spolupráci, pak byl třikrát 

přejmenovaný týdeník Hör zu35 již základním ekonomickým kamenem vydavatelství 

Axel Springer Verlag36 a svým pojetím ilustrací také typologickým předchůdcem 

pro pozdější deníky Hamburger Abendblatt a Bild. 

První číslo Hör zu vyšlo v britské zóně i Západním Berlíně ve středu 

11. prosince 1946 v celkovém počátečním nákladu 250 000 výtisků a rozsahu 

o 12 stránkách.37 Úspěchu magazínu napomohli tři činitelé. Prvním činitelem byli 

Britové, kteří opět garantovali výborné podmínky – zejména dodávky papíru a klauzule 

exkluzivity, kdy dva následující roky nesměl v britské zóně vyjít jiný obdobný 

konkurenční časopis, zajistily Springerovi prakticky monopolní postavení.38 Druhým 

činitelem byl vynikající šéfredaktor Hör zu Eduard Rhein, v literatuře označován 

jako „muž, který udělal Springera bohatým“.39 Ten vtiskl týdeníku pozitivně naladěný, 

odlehčený profil a postupně jej z programového ražení přetvořil v největší ilustrovaný 

rodinný časopis Evropy. A za třetí to byl Springer, jenž po ukončení licenčního období 

v roce 1949 navýšil doposud limitovaný náklad i počet stran titulu, vytvořil tak prostor 

pro inzerci a proměnil týdeník v prosperující finanční projekt.40 Springer si s Hör zu 

ověřil koncept, jehož logiku později ještě několikrát, jen intenzivněji zopakoval. 

„Jediná cesta k úspěchu je dělat čtenářům dobře“ 41.42  

                                                 
34 Axel Springer AG. bpb.de [online]. [Bonn] : Bundeszentrale für politische Bildung, 1.9. 2012 [cit. 5.4. 
2015]. Dostupné z: http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/mediendatenbank/133458/axel-springer-
ag?p=all. 
35 Původní název týdeníku byl Radio-Woche a byl tedy totožný s americkou předlohou. V červenci 1946 
se navrhl název Radio-Post. Následná varianta Hört mit! byla zamítnuta pro přílišné konotace 
s nacistickým varováním Feind hört mit!.  
36 Společnost Axel Springer Verlag GmbH byla založena v březnu 1946 (právní účinnosti nabylo založení 
k lednu 1947). 
37 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 45. 
38 Tamtéž, s. 42-45. 
39 WITTER, Ben. Der Mann, der Springer reich machte. zeit.de [online]. 9.8. 1985 [cit. 11.3. 2015]. 
Dostupné z: http://www.zeit.de/1985/33/der-mann-der-springer-reich-machte. 
40 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 35. 
41 „Erfolgsweg kann nur heißen: den Lesern wohltun.“ 
42 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 51. 
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Když byla 20.–21. června 1948 provedena měnová reforma, která pro oblast 

budoucí Spolkové republiky Německo a Západního Berlína znamenala nejen přechod 

z říšské na německou marku,43 ale také předpoklad pro zapojení západních zón 

do Marshallova plánu, významně klesla kupní síla obyvatel.44 Poptávka po knihách 

Springerova vydavatelství Hammerich & Lesser Verlag a po časopisu 

Nordwestdeutsche Hefte prudce oslabila.45 Naopak časopis Hör zu po roce 1949 díky 

inzertní síle expandoval za hranice dřívějších britských regionů Spolkové republiky 

Německo (například do Frankfurtu, Stuttgartu, Mnichova), v roce 1951 překročil 

prodaný náklad mez jednoho milionu a v roce 1979 dosáhl svého rekordního maxima, 

tehdy nevídaných 4 400 000 prodaných výtisků.46 

Ani jeden z těchto titulů nebyl Springerovým zcela původním dílem. Své vlastní 

noviny prosadil až v roce 1948 s uvedením Hamburger Abendblatt, což byl také 

závěrečný titul, na nějž se vztahovala licenční politika. Tyto tři projekty 

(Nordwestdeutsche Hefte, Hör zu, Hamburger Abendblatt) Springera ekonomicky 

zabezpečily do jinak podnikatelsky nelehkých let 1949–1950. Získání licence 

v poválečné atmosféře vysoké poptávky a bezkonkurenčního prostředí znamenalo 

pro vydavatelské podnikání skutečně výbornou výchozí pozici. V této souvislosti 

je na místě zmínit, že „[…] žádnému jinému Němci nebyly tak jako Axelu Springerovi 

přiděleny celkem tři licence“.47  

 

V roce 1948 vydavatelství dotoval především týdeník Hör zu. Jeho tržby činily 

zhruba 11 700 000 německých marek, což odpovídalo 50 % celkového obratu 

vydavatelství.48 Se současným negativním působením měnové reformy na podnikání 

chtěl Springer etablovat trvale konkurenceschopný produkt, který by měl i bez podpěr 
                                                 
43 Německá marka (Deutsche Mark, zkratka DM) byla oficiálním platidlem ve Spolkové republice 
Německo a v Západním Berlíně v letech 1948–1990 a posléze také ve sjednocené Spolkové republice 
Německo v letech 1990–2002. Dle Helmuta M. Müllera pracuje diplomová práce s touto definicí 
německé marky a termín německá marka není na žádném místě použit jako označení pro marku Německé 
demokratické republiky. 
44 MÜLLER, Helmut M. et al. Dějiny Německa. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-
7106-188-3, s. 333. 
45 Axel Springer se pokoušel Nordwestdeutsche Hefte oživit a v roce 1948 změnil nejen periodicitu 
vydávání z měsíčníku na čtrnáctideník, ale také samotné jméno titulu z Nordwestdeutsche Hefte 
na Kristall. Časopis přesto vykazoval kontinuální ztráty, které v roce 1966 dosáhly částky vyšší 
než 30 milionů německých marek a Axel Springer ve stejném roce vydávání časopisu ukončil. 
46 Verkaufte Auflage der Hörzu. statista.de [online]. [Hamburg] : Statista GmbH, 2015 [cit. 14.3. 2015]. 
Dostupné z: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/373759/umfrage/verkaufte-auflage-der-hoerzu/. 
47 LOHMEYER, Henno. Springer : ein deutsches Imperium. Geschichte und Geschichten. Berlin : edition 
q, 1992. ISBN 3-86124-124-2, s. 106. 
48 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 52. 
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spojenců dlouhodobý potenciál růstu na celém území Spolkové republiky Německo 

a Západního Berlína. Usiloval o své vlastní noviny, u nichž vyžadoval denní periodicitu. 

Realizaci těchto myšlenek dlouho bránil stálý nedostatek papíru. Prosazení záměru 

umožnilo až rozhodnutí britské armádní vlády, které nově předpokládalo udělení čtyř 

licencí pro politicky zcela nezávislé deníky, přičemž jeden z deníků měl vycházet 

v Hamburku.49 Springer připravil originální koncept nezávislého, nadstranického 

regionálního deníku Hamburger Abendblatt, původně pojmenovaného Excelcior.50 

Protože finální udělení licence spadalo od roku 1947 již do kompetencí zemské vlády, 

byly britské námitky vůči přidělení další licence opět Springerovi již bezpředmětné. 

Hamburger Abendblatt podpořil starosta města Hamburk a Springerův přítel Max 

Brauer a „[…] v červenci 1948 Springer obdržel z rukou vedoucího tiskového odboru 

senátu, Ericha Lütha, dokument pro licenční noviny s číslem 1“.51 

Ve čtvrtek 14. října 1948 vyšlo první vydání Hamburger Abendblatt 

v osmistránkovém černobílém rozsahu a nákladu 100 000 výtisků.52 Springer 

se inspiroval anglosaským a skandinávským tiskem jak redakčně, tak marketingově. 

Redakčně deník Hamburger Abendblatt umisťoval lokální zprávy v pořadí vždy 

před nadregionální témata, což představovalo v tehdejším německém tiskovém 

podnikání novum.53 Klíčový byl v regionálním zaměření ale emocionální aspekt. Deník 

lidskou formou, tzv. „okresem v duši“,54 prezentoval harmonické soužití ve vlastním 

kraji a jeho prioritní úlohou bylo čtenáře odreagovat. Pojetí Hamburger Abendblatt 

svou uvolněnou formou prohlubovalo již vyzkoušené prvky Hör zu a zároveň 

představovalo z pohledu využití emocí v obsahu a intenzivního human interest 

žurnalismu jistý stupeň předlohy k deníku Bild. „Pro zvýraznění až srdeční blízkosti 

novin s jejich čtenáři byl na titulní stranu umístěn městský erb Hamburku s mottem 

,S domovinou v srdci obejmout celý svět‘“.55 Marketingově byla propagace nového 

                                                 
49 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 130-131. 
50 JACOBI, Claus. 50 Jahre Axel Springer Verlag : 50 Jahre Zeitzeuge. Hamburg : Springer Verlag, 
1996, s. 34. 
51 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 71. 
52 LINDNER, Erik. Zur Entwicklung des Axel Springer Verlags (1946–1970). Siegener Periodicum zur 
internationalen empirischen Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2002, 21 (4), 
s. 5. 
53 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 35 
54 „Bezirk des Seelischen.“ 
55 FINK, Hans-Jürgen. Mit der Heimat im Herzen. abendblatt.de [online]. [cit. 10.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.abendblatt.de/abendblatt30/article107885157/Mit-der-Heimat-im-Herzen.html. 
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Hamburger Abendblatt pojata s ohledem na německé zvyky zcela netradičně, reklama 

nehovořila přímo o produktu, nýbrž zprávami pouze o produktu něco nepřímo 

naznačovala. „Záměrem zvláštní propagace komunikačního stratéga Schreckenbacha 

bylo, aby se o Hamburger Abendblatt mezi lidmi mluvilo“.56 Již v roce 1948 

tak vydavatelství Axel Springer Verlag vědomě užívalo metodu buzz marketing,57 

která zaznamenala svou renezanci mnohem později s nástupem nových technologií.58 

První Springerův deník stávající portfolio týdeníku a měsíčníku ekonomicky 

posílil. Rok a půl od zahájení distribuce měl deník již 209 401 předplatitelů a svého 

historicky nejvyššího prodaného nákladu kolem 332 000 výtisků pak dosáhl 

v roce 1957.59 To z titulu Hamburger Abendblatt činilo bezkonkurenčně 

nejprodávanější deník Hamburku do poloviny 50. let. Následně musel 

Hamburger Abendblatt ustoupit ještě úspěšnějšímu hamburskému deníku, bulvárnímu 

Hamburger Morgenpost,60 jehož prodaný náklad v roce 1955 vystoupal zhruba 

na 390 000 výtisků.61 „V prvním roce Springer s titulem zaznamenal tržby ve výši 

7 milionů německých marek, […] v roce 1954 ve výši více než 24 milionů německých 

marek“.62 Regionální noviny Hamburger Abendblatt tak byly hned od počátku jejich 

vydávání v roce 1948 druhým nejvýnosnějším titulem vydavatelství po Hör zu, 

od roku 1954 pak trvale třetím nejvýnosnějším titulem po Hör zu a Bild.63 

 

                                                 
56 JÜRGS, Michael. Der Fall Axel Springer : eine deutsche Biographie. München : List Verlag, 1995. 
ISBN 3-471-79314-3, s. 172. 
57 Termín buzz marketing je dle mediálního slovníku internetového portálu MediaGuru vykládán jako 
marketing zaměřený na vyvolání rozruchu (buzzu) okolo určité značky, produktu, společnosti nebo akce. 
Buzz marketing má za cíl poskytnout skvělé téma, které se ve chtěné podobě začne samo rozšiřovat 
a stane se předmětem pro diskuse mezi lidmi a v médiích. (Mediální slovník. mediaguru.cz [online]. 
[Praha] : PHD. [cit. 24.4. 2015]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/). 
58 Buzz marketing. mediaguru.cz [online]. [cit. 20.3. 2015]. Dostupné z: www.mediaguru.cz/medialni-
slovnik/buzz-marketing/. 
59 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 386. 
60 Hamburger Morgenpost (*1949) je bulvární regionální deník vycházející v Hamburku. List byl založen 
a do roku 1975 vydáván vlastním vydavatelstvím SPD, vydavatelstvím Auerdruck Verlag GmbH. 
Po několika následných výměnách majitelů (Gruner + Jahr, BV Deutsche Zeitungsholding) patří deník 
od roku 2009 do portfolia kolínského vydavatelství M. DuMont Schauberg. Historicky nejvyššího 
prodaného nákladu 450 000 výtisků dosáhl deník v roce 1959. Prodaný náklad se v roce 2014 
dle statistického portálu ivw.de (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung 
von Werbeträgern) pohyboval kolem 90 000 výtisků. 
61 SCHÜTZ, Walter J. Entwicklung der Tagespresse. In: Jürgen WILKE (Hrsg.). Mediengeschichte 
der Bundesrepublik Deutschland. Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1999, ISBN 3-89331-
368-0, s. 124. 
62 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 386. 
63 Tamtéž, s. 386–387. 
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Vrcholem Springerovy vydavatelské inovace byl jeho druhý deník – Bild. 

Na základě kombinace technik britského bulvárního deníku Daily Mirror,64 

konkurenčního regionálního bulváru Hamburger Morgenpost a vlastních analýz ohledně 

preferencí širokého čtenářstva65 vytvořil masově orientovaný titul, který nabízel 

bulvární obsahy a human interest příběhy ve výrazné vizuální podobě za nejnižší cenu 

ve Spolkové republice Německo – za 10 feniků.66 Springer usiloval o získání těch, 

kteří doposud žádné noviny nečetli, a svým vytříbeným citem vůči potřebám širokých 

vrstev obyvatel se mu podařilo sestavit noviny, které, jak sám definoval, „odpovídaly 

psychickému rozpoložení člověka, jenž ráno právě dorazil do kanceláře“67.68  

Springer mimo jiné věřil v nástup tzv. optického věku, kdy se ať už statické 

nebo pohyblivé obrazy stanou nositeli informací. Pro intenzivnější působení fotografií 

v deníku proto zvolil velkorozměrný nordický formát (400x570 milimetrů) 

a „[…] zprávy jsoucí čtenářům blízké neprezentoval jako v Hamburger Abendblatt 

texty, ale frontální obrazovou zkratkou“.69 

První čtyřstránkové černobílé vydání s rudým logem Bild vyšlo 

v úterý 24. června 1952 v nákladu 500 000 výtisků, jež byly v Hamburku z taktických 

důvodů rozdávány těsně před zahájením letních olympijských her v Helsinkách 

zdarma.70 Přes veškeré průzkumy se však Bild obdobně jako příbuzný titul Daily Mirror 

v prvním roce mezi čtenáři neujal a skutečnou explozi zájmu deník probudil 

až v září 1953 po redakčních úpravách71 a změně distribučního přístupu ze stánkového 

na pouliční prodej. Vzápětí byl v roce 1953 Bild denně distribuován ve třech různých 

                                                 
64 Daily Mirror (*1903) je britský bulvární deník. Deník založil britský vydavatel a pozdější tiskový 
magnát Alfred Harmsworth (Lord Northcliffe). Daily Mirror se u čtenářů stejně jako deník Bild nejprve 
nesetkal s ohlasem a úspěch zaznamenal až po provedených redakčních úpravách. V polovině 60. let 
dosahoval denní prodaný náklad více než 5 milionů výtisků. V současnosti deník vydává britské 
vydavatelství Trinity Mirror. Dle statistického portálu statista.de činil průměrný prodaný náklad 
v roce 2014 přibližně 870 000 výtisků. 
65 Axel Springer zkoumal čtenáře svého deníku Hamburger Abendblatt dotazníkovými šetřeními 
a vytvářel podrobné analýzy čtenářských návyků. Ze šetření vyšlo najevo, že naprostou většinu čtenářů 
(90 %) zajímají pouze první dvě stránky vydání, přičemž o zbylý obsah již nejeví zájem. Na základě 
těchto poznatků následně sestavoval redakční podobu deníku Bild. 
66 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 168. 
67 „Die auf die Psyche des Morgens-ins-Büro-Fahrenden ausgerichtete Zeitung.“ 
68 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 88. 
69 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 35-36. 
70 LOHMEYER, Henno. Springer : ein deutsches Imperium. Geschichte und Geschichten. Berlin : edition 
q, 1992. ISBN 3-86124-124-2, s. 152. 
71 Deník po úpravách obsahoval více textu zaměřeného na kriminalitu, sport, životní rady a vtipy. 
Fotografie naopak nabyly spíše ilustrativní charakter. Změnila se také práce s titulky, které dle vzoru 
Daily Mirror začaly v nevídané míře fungovat jako instrument k získání pozornosti. 
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mutacích – v hamburském vydání pro severní oblast Spolkové republiky Německo, 

ve spolkovém vydání pro západní a jižní část Spolkové republiky Německo 

a v berlínském vydání pro Západní Berlín.72 Navíc bylo pro prosazení deníku Bild 

rozhodující, že „se jednalo o první a jediný bulvární titul Německa, který nebyl 

prodáván pouze lokálně ve velkých městech, ale všude“.73 „V září 1953 bylo poprvé 

prodáno více než milion výtisků. […] O jeden rok později, v roce 1954, byl Bild 

už největším deníkem Evropy“.74 Spolu s Hör zu se podíl deníku Bild na celkových 

výnosech vydavatelství neustále zvětšoval. V roce 1960 Bild s průměrnými 3 miliony 

prodaných výtisků zajišťoval 20 % celkových výnosů (Hör zu 22 %), v roce 1968 

s průměrným prodaným nákladem 4,5 milionu výtisků se na celkových výnosech 

podílel 33 % (Hör zu 29 %).75 

 

Ačkoli vydavatelství Axel Springer Verlag i nadále postupně uvádělo na trh 

množství dalších titulů, ať už novinových nebo časopiseckých, představovaly deníky 

Hamburger Abendblatt a Bild v inovativním (redakčním) a podnikatelském ohledu 

vrchol Springerovy vydavatelské činnosti. Oba tituly neřídil jen z pozice vlastníka, 

nýbrž jejich nekonvenční podobu osobně tvořil a nabídl tak německým čtenářům nový 

typ deníků. Svou redakční práci na těchto dvou titulech později Springer v osobní 

korespondenci se šéfredaktorem Hamburger Abendblatt, Otto Siemerem, označil 

za „[…] dobu mé skutečné lásky k povolání“.76 Současně se v případě těchto dvou 

deníků jednalo o produkty, jejichž vznik vycházel do značné míry ze zjištěných 

očekávání a požadavků čtenářů. Springerovo jednání tak bylo řízeno především 

podnikatelskou motivací. 

Z tohoto hlediska se tvrzení již o samotném založení deníku Bild jako o čistě 

politicky motivovaném činu jeví jako liché. Přestože se deník Bild především 

v 60. letech (například v otázkách východní politiky, veřejnoprávního televizního 

                                                 
72 LINDNER, Erik. Zur Entwicklung des Axel Springer Verlags (1946–1970). Siegener Periodicum zur 
internationalen empirischen Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2002, 21 (4), 
s. 7. 
73 STÖBER, Rudolf. Mediengeschichte : die Evolution „neuer“ Medien von Gutenberg bis Gates. Eine 
Einführung : Band 1 : Presse – Telekommunikation. Wiesbaden : Westdeutscher Verlag, 2003. ISBN 3-
531-14038-8, s. 103. 
74 LOBE, Tobias. BILD ist Marke : Markenorganismus BILD : eine Analyse. Hamburg : Verlag 
Marketing Journal, 2002. ISBN 3-922-93839-6, s. 42. 
75 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 36. 
76 NÖH, Hans-Joachim. Axel Springers Traum von einer Zeitung. abendblatt.de [online]. 2013 [cit. 29.3. 
2015]. Dostupné z: http://www.abendblatt.de/nachrichten/article120840644/Axel-Springers-Traum-von-
einer-Zeitung.html. 
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vysílání nebo studentského protestního hnutí) bezesporu stal masovým nástrojem 

Springerových, politicky orientovaných kampaní, nehrál pro založení deníku 

v roce 1952 politický podtext ještě žádnou roli. „[…] Springerova politická moc 

se opírá hlavně o Bild. […] Když ovšem Springer v roce 1952 titul koncipoval, myšlenka 

politického využití mu byla zřejmě vzdálená. Na začátku února, tedy pět měsíců 

před startem jeho nového projektu, v jednom dopise nastínil, co má Bild ztělesňovat: 

hlavně nevážné, lépe řečeno netradiční noviny“.77 

Navzdory tomu, že expanze vydavatelství za Springerova života kontinuálně 

pokračovala až do konce 60. let, nebyla již od roku 1953 výsledkem inovativních 

novinek, ale strategické akviziční taktiky a nabyté kupní síly Springerova 

vydavatelství,78 jak bude z následující kapitoly patrné. Éra „tvůrčí inženýrské 

geniality“,79 jak tuto dobu Springerova podnikání do roku 1952 označil jeho rival, 

vydavatel Rudolf Augstein, skončila.80 

 

1.3 Období 1953–1967. Doba expanze 

Fáze značného rozpínání, které se v závěru 60. let stalo jedním z hlavních bodů 

ostré kritiky vůči vydavatelství Axel Springer Verlag, začala již 17. září 1953 nákupem 

britského deníku Die Welt.81 Podnětem Britů k prodeji jejich ústředního okupačního 

tiskového nástroje byla finanční tíseň, v níž se deník nacházel. „V roce 1949 deník 

poprvé vykázal roční ztrátu ve výši 700 000 německých marek. […] V roce 1951 činila 

ztráta již 1 900 000 německých marek“.82 

                                                 
77 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 166. 
78 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 36. 
79 „Schöpferisches Ingenium.“ 
80 SEIBEL, Andrea. Axel Springers tiefes Gespür für die Leser. welt.de [online]. 9.3. 2012 [cit. 15.3. 
2015]. Dostupné z: http://www.welt.de/wirtschaft/article13913154/Axel-Springers-tiefes-Gespuer-fuer-
die-Leser.html. 
81 Die Welt (*2. dubna 1946) byl založen britskou okupační správou jako vlastní tiskový orgán, který 
sloužil nejen jako názorná ukázka nových demokratických, nadstranických, nadregionálních novin, 
ale také jako okupační nástroj, jenž měl napomáhat ke zvýšení akceptace britské politiky v rámci britské 
okupační zóny na území poválečného Německa. Počáteční náklad deníku byl 160 000 výtisků. 
Od 2. dubna 1946 deník vydávalo vydavatelství Verlagshaus Die Welt GmbH, od 17. září 1953 jej vydává 
vydavatelství Axel Springer SE. V současné době je deník Die Welt spolu 
s deníky Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung a Handelsblatt předním celostátním 
seriózním zpravodajským deníkem Německa. Dle výroční finanční zprávy Axel Springer SE 2014 činil 
v roce 2014 průměrný prodaný náklad deníku 206 000 výtisků. 
82 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 101. 
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A ačkoli se o Die Welt a k němu přidružený nedělník Welt am Sonntag83 

a týdeník Das neue Blatt84 ucházelo jedenáct zájemců, nejvážnějšími kandidáty byly 

však pouze tři subjekty,85 získal 75% podíl ve vydavatelství Die Welt nakonec poměrně 

překvapivě Springer. Ten původně o tituly vzhledem ke svému zaneprázdnění kvůli 

počátečním potížím s deníkem Bild nejevil zájem a do oficiálního výběrového řízení 

se proto nepřihlásil.86 Zvolení Springera většinovým majitelem ovšem nejvíce 

odpovídalo britským potřebám zahojit ekonomické ztráty – Springer sice se zpožděním, 

ale nabídl ze všech uchazečů nejvyšší cenu a svou finanční silou zaručoval deníku 

pokračování.87 

Úlohou šéfredaktora Die Welt byl pověřen Hans Zehrer.88 Ten před rokem 1933 

působil jako praktikant v tradičních liberálních Vossische Zeitung,89 které se spolu 

s britským deníkem The Times90 staly pro Die Welt kvalitativní předlohou, 

čímž se o Die Welt dokonce hovořilo jako o „německých Times“91.92 Stejně jako Bild 

                                                 
83 Welt am Sonntag (*1948) je německý celostátní nedělník. Založili jej Britové jako víkendové doplnění 
jejich deníku Die Welt. Od 1. srpna 1948 deník vydávalo vydavatelství Verlagshaus Die Welt GmbH, 
od 17. září 1953 jej vydává vydavatelství Axel Springer SE. Od roku 1948 sídlila redakce 
Welt am Sonntag v Hamburku, od roku 2001 redakce sídlí v Berlíně. Dle výroční finanční zprávy Axel 
Springer SE 2014 dosahoval v roce 2014 průměrný prodaný náklad titulu 401 000 výtisků (formát Welt 
am Sonntag Kompakt). 
84 Das neue Blatt (*1950) je německý týdeník pro ženy. Od založení v roce 1950 magazín vydávalo 
vydavatelství Verlagshaus Die Welt GmbH, od 17. září 1953 jej vydávalo vydavatelství Axel Springer SE. 
Od roku 1968 magazín vydává vydavatelství Bauer Media Group. Týdenní průměrný prodaný náklad 
v roce 2014 činil dle statistického portálu ivw.de zhruba 430 000 výtisků. 
85 Za nejpravděpodobnějšího budoucího majitele se považoval Broschek-Verlag, vydavatelství, v jehož 
tiskárně Britové deník Die Welt nechávali bezplatně tisknout. Dalšími kandidáty byla vydavatelství WAZ 
a Ullstein Verlag. 
86 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 104. 
87 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 187. 
88 Hans Zehrer (1899–1966) byl německý novinář a první šéfredaktor deníku Die Welt. V letech 1946–
1948 vykonával funkci šéfredaktora ještě pod britskou správou. Poté, co byl odvolán, 
se do šéfredaktorské pozice deníku Die Welt opět vrátil po převzetí listu vydavatelstvím Axel Springer 
Verlag 17. září 1953. Šéfredaktorem pak zůstal téměř až do své smrti v roce 1966. Zehrer se řadil 
k nejbližším důvěrníkům Springera. 
89 Vossische Zeitung (*1704/1721–1934) byly německé celostátní listy vycházející v Berlíně. Od roku 
1914 vydávalo deník Vossische Zeitung vydavatelství Ullstein Verlag. Po arizaci vydavatelství 
v roce 1934 nebyly listy po skončení války již obnoveny. 
90 The Times (*1785) je britský celostátní seriózní zpravodajský deník se sídlem v Londýně. List založil 
tiskař a vydavatel John Walter. Od roku 1981 vydává deník The Times mezinárodní mediální koncern 
News Corporation (od roku 2013 News Corp) mediálního magnáta Ruperta Murdocha. Průměrný prodaný 
náklad se v roce 2014 dle statického portálu statista.de pohyboval kolem 380 000 výtisků. Extrémní, 
téměř poloviční pokles čtenosti deník zaznamenal v roce 2010 poté, co na svých webových stránkách 
zavedl mechanismus zpoplatnění (Paywall) pomocí monetizačního mechanismu tzv. uzavřeného 
či radikálního modelu (hard model), kdy byl veškerý digitální obsah bez výjimky zpoplatněn 
(Paid Content) a zpřístupněn pouze předplatitelům. 
91 „Deutsche Times.“ 
92 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 179. 
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vycházel i deník Die Welt ve třech regionálních mutacích (severní, spolkové 

a berlínské). Po nákupu Die Welt se portfolio Springerova vydavatelství v roce 1956 

skládalo ze tří deníků (Hamburger Abendblatt, Bild, Die Welt), dvou nedělníků 

(Welt am Sonntag, Bild am Sonntag93) a čtyř časopisů (Kristall,94 Hör zu, 

Das Neue Blatt, Constanze95) – a deset let od svého založení se tak vydavatelství stalo 

největším novinovým vydavatelským domem celého Německa.96 

 

Expanze pokračovala a Springerovo vydavatelství ve dvou akvizičních vlnách 

převzalo 83% podíl v berlínském, po roce 1952 ztrátovém vydavatelství 

Ullstein Verlag.97 Při tomto obchodu byly podnikatelské záměry prostoupeny 

již i politickými úvahami. Podnikatelsky se Springer začal o Berlín zajímat až po vzniku 

deníku Bild, jehož náklad se na trhu Západního Berlína s návratem tradičního 

berlínského bulváru B.Z. vydavatelství Ullstein Verlag v listopadu 1953 nevyvíjel podle 

jeho představ (150 000 výtisků v roce 1954).98 Politicky ho k nákupu vydavatelství 

Ullstein Verlag vedla vlastní vize o znovusjednocené Spolkové republice Německo, 

a proto „[…] včasně obsadit pozice ve městě novin, v Berlíně, považoval za klíčové“.99 

Politicky motivovaná byla také pozdější stavba nové berlínské centrály Axel Springer 

Verlag v blízkosti sovětské sektorové hranice. Výběr této lokace měl provokativně 

demonstrovat Springerův nesouhlas se statusem quo v otázce rozdělení Německa 

a Berlína a ukázat Berlín jako budoucí centrum znovusjednocené Spolkové republiky 

Německo.100 

                                                 
93 Bild am Sonntag (*1956) je německý bulvární nedělník. Od jeho založení 29. dubna 1956 list vydává 
vydavatelství Axel Springer SE. Dle výroční finanční zprávy Axel Springer SE 2014 se průměrný prodaný 
náklad v roce 2014 pohyboval kolem 1 160 000 výtisků. Tím je Bild am Sonntag největším nedělníkem 
Německa. 
94 V roce 1948 přejmenované Nordwestdeutsche Hefte, viz. kapitola 1.2 Období 1945–1952. 
Doba inovací, s. 13.  
95 Constanze (*1948) byl německý magazín pro ženy. S účastí Springerova vydavatelství jej založil John 
Jahr. Hned v prvním roce svého vydávání dosáhl časopis prodaného nákladu zhruba 400 000 výtisků. 
V 50. letech byl pak nejprodávanějším magazínem pro ženy. V roce 1969 splynul s časopisem Brigitte, 
který dnes vydává vydavatelství Gruner + Jahr AG & Co. KG. Průměrný prodaný náklad Brigitte 
se v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 530 000 výtisků. 
96 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 35. 
97 MÜLLER, Hans-Dieter. Der Springer-Konzern : eine kritische Studie. München : Piper Verlag, 1968, 
s. 215–217. 
98 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 134. 
99 Tanta Marthas Aktien. Der Spiegel [online]. 12.9. 1956, 37, s. 18 [cit. 16.3. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/43064015.  
100 Tanta Marthas Aktien. Der Spiegel [online]. 12.9. 1956, 37, s. 19–20 [cit. 16.3. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/43064015. 
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Po prvním nákupu 26 % v roce 1956 převzalo vydavatelství 

Axel Springer Verlag se spoluúčastí Hammerich & Lesser Verlag v roce 1959 dalších 

57 % Ullsteinova vydavatelství a Springerovo portfolio se tak za celkem 13,9 milionu 

německých marek vedle knižní divize rozšířilo o regionální deník 

Berliner Morgenpost,101 bulvární deník B.Z.,102 čtrnáctideník Brigitte,103 týdeník 

Radio-Revue104 a odborný týdeník Bauwelt105.106  

 

Během života Axela Springera došlo k realizaci poslední výrazné akvizice 

v červenci 1965. Tu však neinicioval Springer, ale jeho blízký spolupracovník Christian 

Kracht.107 Opět za nejvyšší nabídnutou sumu, 27 milionů německých marek, 

se uskutečnila koupě mnichovského vydavatelství Kindler & Schiermeyer108.109 

Seznam titulů se tímto rozrostl o týdeník Revue110 a magazín Bravo.111 Christian Kracht 

                                                 
101 Berliner Morgenpost (*1898) je regionální deník vycházející v Berlíně. Jeho zakladatel a vydavatel byl 
Leopold Ullstein (Ullstein Verlag). V letech 1959–2013 vydávalo deník vydavatelství Axel Springer SE. 
V současnosti je deník vydáván mediální skupinou Funke Mediengruppe. Průměrný prodaný náklad 
Berliner Morgenpost se v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 100 000 výtisků. 
102 B.Z. (*1877, tehdy jako Berliner Zeitung) je bulvární regionální deník vycházející v Berlíně. V letech 
1878–1959 jej vydávalo vydavatelství Ullstein Verlag. Od roku 1959 vydává deník vydavatelství Axel 
Springer SE. Průměrný prodaný náklad činil v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de zhruba 
117 000 výtisků. 
103 Brigitte (*1954) je německý čtrnáctideník pro ženy. Historie tohoto magazínu sahá až k roku 1886, 
kdy byl poprvé publikován časopis Dies Blatt gehört der Hausfrau. V letech 1905–1959 vydávalo 
magazín vydavatelství Ullstein Verlag. V letech 1959–1968 pak vydavatelství Axel Springer SE. 
V současné době vydává magazín vydavatelství Gruner + Jahr AG & Co. KG. Průměrný prodaný náklad 
se v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 530 000 výtisků. 
104 Radio-Revue (*1946 – ?) byl programový týdeník pro západoberlínský rozhlas RIAS. Časopis založil 
vydavatel Heinz Ullstein. V letech 1946–1959 časopis vydávalo vydavatelství Ullstein Verlag. V letech 
1959–1968 pak vydavatelství Axel Springer SE. Průměrný prodaný náklad v roce 1959 činil přibližně 
231 000 výtisků. 
105 Bauwelt (*1910) je největší architektonický týdeník se sídlem v Berlíně. V letech 1910–1959 
jej vydávalo vydavatelství Ullstein Verlag. V letech 1959–1968 pak vydavatelství Axel Springer SE. 
V současné době magazín vydává vydavatelství Bauverlag BV GmbH. Prodaný náklad v roce 2014 
dle statistického portálu ivw.de byl zhruba 12 000 výtisků. 
106 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 175-176. 
107 Christian Kracht (1921–2011) byl německý novinář a v letech 1948–1970 přední manažer 
vydavatelství Axel Springer a zároveň jeden z nejbližších kolegů Axela Springera. Od roku 1959 
byl generálním zplnomocněncem vydavatelství. Kracht se dle vlastních rešerší jeví jako klíčová postava 
obchodního pozadí vydavatelství Axel Springer – Kracht stál u jednání a realizace téměř všech velkých 
obchodů vydavatelství včetně u jeho strukturální reorganizace. Po přerušení spolupráce se do funkce opět 
vrátil v letech 1980–1983. 
108 Kindler & Schiermeyer (*1946) je již zaniklé vydavatelství se sídlem v Mnichově. Zakladateli byli 
Helmut Kindler a Gustav Schiermeyer. 
109 JÜRGS, Michael. Der Fall Axel Springer : eine deutsche Biographie. München : List Verlag, 1995. 
ISBN 3-471-79314-3, s. 178-179. 
110 Revue (1946–2008) byl německý bulvární týdeník. Revue stál zejména v opozici 
ke společenskému týdeníku Stern. V 60. i 70. letech dosahoval prodaný náklad magazínu více 
jak 1 000 000 výtisků. Týdeník vystřídal mnoho majitelů, jako poslední vydávala Revue do roku 2008 
vydavatelská skupina Bauer Media Group. V roce ukončení vydávání titulu se průměrný prodaný náklad 
dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 200 000 výtisků. 
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se svými nákupy pokračoval a v průběhu roku 1966 získal do portfolia 

Kindler & Schiermeyer magazín Eltern,112 měsíčník Twen113 a týdeník Kicker,114 

následně časopisy Ok a Wir. S uvedením vlastního, mimořádně úspěšného lifestylového 

magazínu pro mládež Jasmin115 v roce 1968, převzetím programového časopisu 

Funk Uhr116 v roce 1967 a ve stejném roce také časopisu Das Grüne Blatt117 

se pak Springerův dům zařadil mezi největší vydavatelství masových časopisů na území 

Spolkové republiky Německo a Západního Berlína.118 

 

V souvislosti s koupí vydavatelství Ullstein Verlag, enormním růstem firmy 

v 50. letech, a vzhledem k vlastní touze po znovusjednocení Spolkové republiky 

Německo, se Springer rozhodl pro stavbu nové vydavatelské centrály a tiskárny 

v berlínské ulici Kochstraße. Ta byla symbolem staré vydavatelské čtvrti, ve které kdysi 

sídlila slavná vydavatelství Augusta Scherla a Rudolfa Morseho,119 a Springer z ní chtěl 

                                                                                                                                               
111 Bravo (*1956) je největší německý časopis pro mládež. Zakladatelem byl Helmut Kindler. Časopis 
nejprve v letech 1956–1966 vydávalo vydavatelství Kindler & Schiermeyer, v letech 1966–1968 
vydavatelství Axel Springer Verlag, od roku 1968 jej vydává vydavatelská skupina Bauer Media Group. 
Průměrný prodaný náklad dosahoval v 70. letech 2 000 000 výtisků, v roce 2014 dle statistického portálu 
ivw.de pouze 120 000 výtisků. 
112 Eltern (*1966) je německý měsíčník pro rodiče. V současnosti jej vydává vydavatelství Gruner + Jahr 
GmbH & Co. KG. Průměrný prodaný náklad v roce 2014 činil dle statistického portálu ivw.de zhruba 
180 000 výtisků. 
113 Twen (1959–1971) byl německý magazín pro mládež. 
114 Kicker (*1920) je tradiční německý sportovní časopis. V současnosti vychází dvakrát týdně a soustředí 
se zejména na fotbal. Aktuálně jej vydává vydavatelství Olympia Verlag GmbH. Průměrný prodaný 
náklad se v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 160 000 výtisků.  
115 Jasmin (1968–1973) byl německý lifestylový časopis s podtitulem „časopis pro život ve dvou“. 
Vyznačoval se erotickou tématikou a hovoří se o něm jako o vzorové ukázce, jak vytvořit úspěšný 
časopisecký produkt. Průměrný prodaný náklad v roce 1970 dosáhl více než 1 500 000 výtisků. 
116 Funk Uhr (*1952) je německý televizní týdeník. V současnosti jej vydává vydavatelská skupina 
Mediengruppe Klambt GmbH & Co. KG. Průměrný prodaný náklad se v roce 2014 dle statistického 
portálu ivw.de pohyboval kolem 450 000 výtisků. 
117 Das Grüne Blatt (*1947) byl německý zábavný časopis. V 60. letech dosahoval průměrný prodaný 
naklad 350 000 výtisků. 
118 Die Bedenken sind nicht ausgeräumt : Spiegel-Interview mit dem Vorsitzenden der Bonner Presse-
Kommission Dr. Eberhard Günther. Der Spiegel [online]. 1.7. 1968, 27, s. 56 [cit. 1.5. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/45997574. 
119 Vydavatelství August Scherl Verlag (*1883) založil August Hugo Friedrich Scherl. Scherl se proslavil 
zejména vydáváním vůbec prvního německého masového titulu financovaného zejména z inzerce, 
bulvárního deníku Berliner Lokal-Anzeiger (*1883). Dále vydavatelství August Scherl Verlag vydávalo 
tituly Die Woche (*1899), Sport im Bild (*1895), Berliner Abendzeitung (*1889), 
Die Gartenlaube (*1904) a další. Vydavatelství Mosse Verlag  (*1867) založil Rudolf Mosse. Mosse se 
jako vydavatel soustředil především na obchod s inzercí, kdy nakupoval inzertní prostory v různých 
novinových titulech a následně tyto prostory prodával. Jeho vydavatelství ale také vydávalo vlivné tituly 
Berliner Tageblatt (*1872), Berliner Morgenzeitung (*1889), Berliner Volks-Zeitung (*1904), 
Ulk (*1872), Handelszeitung (*1886) a mnoho dalších. Obě vydavatelství patřila spolu s vydavatelstvím 
Ullstein Verlag mezi největší berlínská vydavatelství. Vydavatelství August Scherl Verlag se v roce 1916 
stalo součástí Hugenbergova koncernu, vydavatelství Mosse Verlag bylo v roce 1933 zglajchšaltováno. 
[cit. 25.2. 2015]. Dostupné z:  http://www.zeit.de/1966/42/berlin-kochstrasse-hier-war-es-wo. 
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vybudovat novou německou Fleet Street.120 Tato lokace ovšem od roku 1961 znamenala 

značně exponované místo těsně u Berlínské zdi. Ve svém slavnostním projevu 

při položení základního kamene stavby 25. května 1959 Springer pronesl: „Jednota, 

spravedlnost a svoboda“121.122 Přestěhování do Berlína je tak interpretováno na jedné 

straně jako Springerův zřejmý politický manifest proti rozdělení Německa a Evropy 

a na druhé straně jako jeho vědomý provokativní krok předvést svou mediální sílu.123 

Podnikatelsky výstavba dvacetipatrového výškového domu, do něhož byly přemístěny 

berlínské redakce deníků Bild a Die Welt, veškeré redakce vydavatelství Ullstein Verlag 

a hlavní kancelář Springera, měla vydavateli díky synergickým efektům v dlouhodobém 

horizontu přinášet úspory.124 Slavnostní otevření stavby, jejíž náklady se vyšplhaly 

na 100 milionů německých marek, se uskutečnilo 6. října 1966 a je vykládáno 

jako vyvrcholení Springerovy vydavatelské kariéry.125 

 

V 50. letech podnik Axela Springera nesmírně prosperoval, což vhodně 

zachycuje jak porovnání výše obratů v letech 1950 a 1960, tak ve stejných letech 

porovnání čistého zisku. Zatímco v roce 1950 činil obrat vydavatelství zhruba 

26 milionů německých marek a čistý zisk 100 tisíc německých marek, 

v roce 1960 pak obrat dosahoval více než 427 milionů německých marek a čistý zisk 

přibližně 51 milionů německých marek.126 Po akvizicích v 60. letech vzrostl 

v roce 1968 obrat vydavatelství na 920 milionů německých marek a čistý 

zisk činil 136 milionů německých marek.127 Významně se navýšil také počet 

zaměstnanců – z 6 000 v roce 1955 na 10 000 v roce 1960.128 

                                                 
120 HOLLSTEIN, Milton. Springer – Germany´s Most Remorselessly Criticized Publishing Giant. 
Journalism Quarterly [online]. 1982, 59 (1), s. 37 [cit. 6.4. 2015]. ISSN 0196-3031. Dostupné z: 
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2962e1a4-e102-43c6-
b6c0-0775701bcd0d%40sessionmgr4001&vid=7&hid=4109. 
121 „Einigkeit und Recht und Freiheit.“ 
122 Drei Leben : Axel Springer. Verleger – Feindbild – Privatmann [online]. arte. Režie OLDENBURG, 
Manfred, KNIGGE, Jobst, DEHNHARDT, Sebastian. Broadview TV, 2012, 21:00 – 21:07. Dostupné z: 
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=511756.html. 
123 MÜLLER, Hans-Dieter. Der Springer-Konzern : eine kritische Studie. München : Piper Verlag, 1968, 
s. 193, s. 199. 
124 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 182. 
125 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 406. 
126 JACOBI, Claus. 50 Jahre Axel Springer Verlag : 50 Jahre Zeitzeuge. Hamburg : Springer Verlag, 
1996, s. 112. 
127 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 389. 
128 Tamtéž, s. 389. 
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Tabulka č. 1: Výsledky hospodaření vydavatelství Axel Springer Verlag 

v letech 1950, 1960 a 1968129 

 

 

 

 

 

Tento celkový 

vývoj měl za následek, že dosavadní struktura centrálního řízení bez jakýchkoli 

standardizovaných procesů a podnikového plánování, kterou se Springerem formoval 

Karl Andreas Voss,130 přestala záběru vydavatelství dostačovat. Proto byl v roce 1963 

zaveden nový systém řízení, který dle vzoru General Motors spočíval na decentrální 

architektuře koncernu a jasnějším kompetenčním vymezení.131 Pro kvalitnější interní 

koordinaci bylo zřízeno direktorium, které mělo mimo jiné zaručovat kontinuitu 

vydavatelství v případě těžké nemoci Springera nebo jeho smrti. Christian Kracht, 

manažer zodpovědný za reorganizaci, dále zavedl týdenní schůzky členů jednotlivých 

oddělení společnosti, na nichž byl prvně připravován finanční plán celého koncernu. 

„Finanční plán, který evidoval činnosti všech regionálních vydavatelství a poboček, pak 

umožnil etablovat princip řízení známý jako decentrální autonomie pod koordinovanou 

kontrolou“.132 Vydavatelství doposud charakteristické patriarchálním stylem vedení 

bylo do konce roku 1965 přeměněno v koncern s rozvětveným managementem. 

Do nově vytvořené standardizované podoby řízení, která však měla zachovat 

dynamický vývoj podniku, Axel Springer v roce 1967 zakomponoval 

tzv. Ústavu podniku133.134 Ta vystihovala politicky konzervativní pozici vydavatelství 

                                                 
129 Kompletní přehled dostupných výsledků hospodaření vydavatelství Axel Springer Verlag/AG/SE 
dle finančních ukazatelů EBITDA a EAT viz. Příloha č. 1 a č. 2, s. 104. 
130 Karl Andreas Voss (1892–1977) byl minoritním společníkem v Hammerich & Lesser a Axel-Springer-
Stiftung. Než veškeré obchodní činnosti převzal Christian Kracht, byl Voss Springerův přední obchodní 
poradce. Pro jeho obchodní exaktnost se mu přezdívalo „Springerova kalkulačka“. 
131 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 210. 
132 LINDNER, Erik. Zur Entwicklung des Axel Springer Verlags (1946–1970). Siegener Periodicum 
zur internationalen empirischen Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2002, 21 
(4), s. 12. 
133 Německy Unternehmensverfassung. 
134 Grundsätze und Leitlinien. axelspringer.de [online]. [cit. 23.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/artikel/Grundsaetze-und-Leitlinien_40218.html.  

Rok Obrat (DM) Zisk (DM) 
1950 26 300 000 100 000 
1960 427 300 000 51 200 000 
1968 920 000 000 136 400 000 
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a v pěti bodech shrnovala světonázorové principy, k nimž se dodnes musí hlásit každý 

zaměstnanec.135  

 

Reálný vývoj politických událostí od druhé poloviny 50. let přestal výrazně 

odpovídat Springerovým osobním představám. Skličující zkušeností pro něj byla osobní 

schůzka s prvním tajemníkem komunistické strany SSSR Nikitou S. Chruščovem 

v lednu 1958.136 Velké zklamání následně představovala stavba Berlínské zdi 

13. srpna 1961 a s výrazným nesouhlasem Springer přistupoval také k pozdější 

zahraniční politice kancléře Willyho Brandta a jeho konceptu Ostpolitik137.138 

Stále intenzivněji tak deník Bild používal jako nástroj svých politických kampaní. 

K prosazení svých názorů ale Springer využíval i jiná svá média – např. osobní touhu 

po znovusjednocení Berlína artikuloval ve speciálních číslech Berliner Illustrirte 

Zeitung.139 Osudnou publicistickou kampaní, započatou v roce 1962, se Springerově 

vydavatelství stalo tažení proti provozovatelům veřejnoprávního televizního vysílání140 

                                                 
135 Jedná se o zásady: bezpodmínečné hájení svobodného právního státu Německo jako člena západního 
společenství a podpora integračního úsilí států Evropy; přispívání v procesu usmiřování mezi Židy 
a Němci a podpora práva na existenci izraelského národa; podpora transatlantického spojenectví 
a solidarita vůči svobodnému společenství se Spojenými státy americkými; odmítnutí jakéhokoli druhu 
politického totalitarismu; obrana svobodného sociálně-tržního hospodářství. 
136 Zeugen des Jahrhunderts, Axel Springer im Gespräch mit Gerhard Löwenthal [online]. ZDF. 1982, 
25:45-34:09. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=uLbU8-bMU-I. 
137 Mírová východní politika, která spočívala v přístupu tzv. „změny skrz sbližování“ („Wandel 
durch Annährung“). 
138 Drei Leben : Axel Springer. Verleger – Feindbild – Privatmann [online]. arte. Režie OLDENBURG, 
Manfred, KNIGGE, Jobst, DEHNHARDT, Sebastian. Broadview TV, 2012, 43:15 – 44:20. Dostupné z: 
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=511756.html. 
139 Berliner Illustrirte Zeitung (1892–1945) založil Leopold Ullstein jako první obrázkový týdeník 
Německa. Jednalo se o velmi úspěšný formát, jehož prodaný náklad v době Výmarské republiky 
dosahoval 2 milionů výtisků. Po převzetí vydavatelství Ullstein Verlag nacisty v roce 1934 se stal týdeník 
tiskovým orgánem nacistické propagandy. V roce 1941 byl týdeník přejmenován dle moderní jazykové 
normy na Berliner Illustrierte Zeitung. V roce 1945 bylo jeho vydávání zastaveno. Axel Springer se jej 
po koupi vydavatelství Ullstein Verlag pokoušel rehabilitovat, ale na odpor jeho konkurenta a vydavatele 
týdenních novin Zeit, Gerda Buceria, se záměr nepodařilo realizovat. Vyšla tak pouze čtyři limitovaná 
čísla Berliner Illustrirte Zeitung (Springer se vrátil k původnímu názvu). Všechna čtyři čísla 
se zaměřovala na propagaci Berlína jako znovusjednoceného města (vydání Über Berlin 
und die Wiedervereinigung v roce 1961, Präsident Kennedy in Deutchland v roce 1963, Das Attentat 
v roce 1963 a Schaut auf diese Stadt v roce 1976. 
140 Veřejnoprávní televizní vysílání ve Spolkové republice Německo zahájilo svou činnost 9. června 1950. 
Provozovatelem vysílání byla veřejnoprávní televize, resp. organizace ARD (Arbeitsgemeinschaft der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) složená tehdy z devíti 
zemských rozhlasových stanic. Prvním televizním veřejnoprávním programem byl dnešní program 
Das Erste, vysílaný od roku 1950 nejprve ve zkušebním provozu, od roku 1952 pak pravidelně. Od roku 
1963 zajišťovala veřejnoprávní televizní vysílání také veřejnoprávní televize ZDF (Zweites Deutsches 
Fernsehen). 
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a prosazování požadavku na vlastní televizní program.141 Systematickou kampaň 

narušovaly v letech 1965 až 1968 články v Augsteinově magazínu Der Spiegel.142 

Článek s titulkem „Springerův televizní výpad. Bild na obrazovkách?“143 

z 3. února 1965 podrobně analyzoval Springerovo postavení na trhu a důrazně upozornil 

na jednoznačný monopolní vliv, jakým Springerovo vydavatelství disponovalo.144 

Článek s titulkem „Mediální vládce Axel Springer. Nebezpečí pro německé noviny“145 

z 25. září 1967 pak přinášel svědectví o špionáži deníku Bild v televizi Zweites 

Deutsches Fernsehen146 (ZDF), jejímž úkolem bylo získat informace, které 

by Springerovi pomohly ke koupi ZDF. U veřejnosti tato zpráva značně zdiskreditovala 

Springerovu důvěryhodnost.147 

Springer chtěl televizi jako další médium, prostřednictvím něhož by posílil svou 

mediální moc proti dobové politice. Jeho úsilí bylo však komentováno, a tím částečně 

mařeno, mnoha kritickými texty v magazínu Der Spiegel.148 Navíc se Springerovy 

televizní snahy odehrávaly v druhé polovině 60. let – tedy v době koncentračního 

procesu na německém tiskovém trhu, probíhajícím ovšem ve společenské atmosféře 

levicové nálady.149 Tato konstelace proměnila Springerovu televizní kampaň v chybu, 

jež zahájila útlum jeho dosavadní podnikatelské expanze. Springerův pokus participovat 

na televizním médiu lze označit za neúspěšný nejen z podnikatelského hlediska, 

                                                 
141 SCHMID, Theodor, KELLERHOFF, S. F. Axel Springer, die Stasi und der ominöse SS-Schatz. 
welt.de [online]. 6.6. 2009 [cit. 21.3. 2015]. Dostupné z: http://www.welt.de/politik/article3873110/Axel-
Springer-die-Stasi-und-der-ominoese-SS-Schatz.html. 
142 Der Spiegel (*1947) je přední německý zpravodajský týdeník, který je pro svůj vliv na veřejné mínění 
označován jako vedoucí publicistické médium Německa (Leitmedium Deutschlands). Magazín vydává 
vydavatelství Spiegel–Verlag Rudolf Augstein se sídlem v Hamburku a průměrný prodaný náklad se 
v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 850 000 výtisků. 
143 „Springer-Vorstoß auf das Fernsehen. Bild im Bildschirm?“ 
144 Bild im Bildschirm?. Der Spiegel [online]. 3.2. 1965, 6, s. 40–41 [cit. 25.3. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/46169312. 
145 „Konzernherr Axel Springer. Gefahr für Deutschlands Zeitungen.“ 
146 Zweites Deutsches Fernsehen (Druhá německá televize) je německá veřejnoprávní televize, která spolu 
s ARD a Deutschlandradio zajišťuje veřejnoprávní vysílání Spolkové republiky Německo. Své vysílání 
zahájila v pondělí 1. dubna 1963. 
147 AUGSTEIN, Rudolf. Konzernherr Axel Springer : Gefahr für Deutschlands Zeitungen. Der Spiegel 
[online]. 25.9. 1967, 40, s. 24–25 [cit. 23.3. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/46353340. 
148 Téma Springer bylo v letech 1965–1968 celkem pětkrát titulním tématem magazínu. Počet článků o 
Springerovi mimo titulní témata nebyl pro jejich velký počet dál přesně vyčíslen. 
149 PÜRER, Heinz, RAABE, Johannes. Medien in Deutschland. Konstanz : UVK, 1996. ISBN 3-89669-
000-0, s. 112-113, s. 126-127. 
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ale s ohledem na následnou „protispringerovskou kampaň“150 také za fatální 

ze společenského a psychologického pohledu.151 

 

1.4 Období 1968–1985. Doba odcizení 

Ačkoli záměrem diplomové práce není rozebírat vydavatelství 

Axel Springer Verlag jako politického aktéra, nelze politické události druhé poloviny 

60. let, zejména pak let 1967 a 1968, vynechat právě z důvodu jejich vlivu na další 

obchodní směřování podniku. Poté, co nová vláda Velké koalice (SPD a CDU/CSU)152 

nechala na vzrůstající tlak veřejnosti sestavit v roce 1967 vládní, 

tzv. Güntherovu komisi153 k přešetření koncentrace mediální moci ve Spolkové 

republice Německo a v Západním Berlíně,154 přidal se k okolnostem uvedeným v závěru 

předchozí kapitoly další důvod, proč k vydavatelství Axela Springera zaujmout 

obezřetný postoj. Komise podala závěrečnou zprávu, podle níž vydavatelství 

Axel Springer Verlag ke konci roku 1967 disponovalo „[…] podílem 39,5 % 

na celoněmeckém trhu s novinami, podílem 17,5 % na celoněmeckém trhu s časopisy, 

podílem 78 % na trhu s deníky a časopisy v Západním Berlíně a podílem 90,7 % 

na celoněmeckém trhu s deníky pro mládež“.155 Terčem kritiky se stalo zejména 

Springerovo postavení v segmentu novin (39,5 %), ve kterém vůči Springerovým listům 

chyběla jakákoli adekvátní publicistická protiváha. Druhý největší podíl v tomto 

segmentu totiž zabíralo vydavatelství Bauer Verlag156 s pouhými 3,6 %.157 

                                                 
150 „Anti-Springer-Kampagne.“ 
151 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 425-426. 
152 SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) je sociálně demokratická strana Německa, CDU/CSU 
(Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union in Bayern) 
je křesťanskodemokratická strana Německa. 
153 Eberhard Günther byl předsedou Spolkového kartelového úřadu (německy Bundeskartellamt) 
od roku 1958 do roku 1976. 
154 LEGÁTHOVÁ, Zuzana. Vydavateľ Axel Springer ako terč kritiky a jeho postavenie v Spolkovej 
republike Nemecko. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 
mezinárodních studií, s. 30. 
155 Tamtéž, s. 31. 
156 Heinrich Bauer Verlag (dnes oficiálně Bauer Media Group KG) bylo založeno v roce 1875 Johannem 
Andreasem Bauerem a řadí se dnes k největším časopiseckým vydavatelstvím Německa, jehož 
časopisecké portfolio se skládá především z časopisů pro ženy a mládež a dále z lifestylových 
a programových časopisů.  Konkrétně v segmentu časopisů pro ženy je pak Heinrich Bauer Verlag 
největším vydavatelstvím Německa. Heinrich Bauer Verlag v současnosti vydává celkem více než 
600 časopisů doma i v zahraničí, mezi nejznámější patří např. Bravo, Cosmopolitan, Joy, Tina, TV Hören 
und Sehen, Alles für die Frau, Auf einen Blick, Bazar, tv14, TV Movie, Auto Zeitung, Neue Post a další. 
157 Die Bedenken sind nicht ausgeräumt : Spiegel-Interview mit dem Vorsitzenden der Bonner Presse-
Kommission Dr. Eberhard Günther. Der Spiegel [online]. 1.7. 1968, 27, s. 56 [cit. 1.5. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/45997574. 
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Vzhledem k těmto zjištěním a střetu pravicových konzervativních myšlenek 

vydavatelství s levicově naladěnými názory společnosti ve druhé polovině 60. let158 

se řada politiků (především z řad SPD), konkurenčních vydavatelů 

(např. Rudolf Augstein, Gerd Bucerius), západoněmeckých intelektuálních skupin 

(např. Gruppe 47), studentských hnutí (např. Außerparlamentarische Opposition, APO) 

či teroristických hnutí (např. Rote Armee Fraktion, RAF) různou intenzitou podílela 

na „protispringerovské kampani“.159 Vyostřenou náladu této „protispringerovské 

kampaně“ dobře demonstrují hesla, která se v  ulicích Západního Berlína od roku 1967 

na protest proti ohrožení svobody projevu objevovala. S odkazem na dřívější 

Augsteinův článek s titulkem „Lex Springer“ z 1. srpna 1966 to byly například parole 

„Vyvlastněte Springera!“160 či „Hi ho hé, Springer i Barzel do řeky Spree!“161.162 

Po střelbě na Rudi Dutschkeho na Zelený čtvrtek 11. dubna 1968 pak bouře eskalovaly 

a Západní Berlín o Velikonocích ovládly slogany „Springer – vrah! To Bild zmáčknul 

spoušť!“163 nebo „Hlavní viník sedí v Kochstraße!“164.165 Odpůrci označovali 

Springerovy publicistické kampaně za „krvavé masové štvaní“166,167 a jeho 

vydavatelství za „[…] tiskový monopol fatálně připomínající Hugenbergovu éru“.168  

Samotného Springera přirovnávali co do objemu moci k nacistickému vůdci Adolfu 

Hitlerovi a co do vydavatelských praktik k nacistickému vydavateli Juliu Streichovi.169 

Tento vývoj měl v první řadě za následek rezignaci a částečné odcizení 

Springera od jeho vydavatelství. Řízení vydavatelství mohl Springer 

díky decentralizované organizaci podniku omezit na jednání s Christianem Krachtem 

                                                 
158 Springer ve svých titulech razil konzervativní, transatlantické a přísně antikomunistické názory, 
zatímco levicově naladěné společnosti byl bližší levicově liberálnější směr, pacifismus a sociální hodnoty. 
159 WINKLER, Willi. Der innere Zugang. sueddeutsche.de [online]. 11.5. 2010 [cit. 5.3. 2015]. Dostupné 
z: http://www.sueddeutsche.de/kultur/anti-springer-kampagne-der-innere-zugang-1.263989. 
160 „Enteignet Springer!“ 
161 „Hi ho hé, Springer in die Spree und Barzel noch dazu!“ 
162 SCHWARZ, Hans-Peter. Als der Hass auf Axel Springer eskalierte. welt.de [online]. 23.2. 2008 [cit. 
5.3. 2015]. Dostupné z: http://www.welt.de/politik/article1707991/Als-der-Hass-auf-Axel-Springer-
eskalierte.html. 
163 „Springer – Mörder! Bild hat mitgeschossen!“ 
164 „Der Hauptschuldige sitzt in der Kochstraße!“ 
165 STENZEL, Oliver. Der Studentenführer in Hitler-Pose. kontextwochenzeitung.de [online]. 25.2. 2015 
[cit. 12.3. 2015]. Dostupné z: http://www.kontextwochenzeitung.de/schaubuehne/204/der-
studentenfuehrer-in-hitler-pose-2749.html. 
166 „Pogrom-Hetze.“ 
167 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 433. 
168 LEGÁTHOVÁ, Zuzana. Vydavateľ Axel Springer ako terč kritiky a jeho postavenie v Spolkovej 
republike Nemecko. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 
mezinárodních studií, s. 41. 
169 BECKER, Thomas P., SCHRÖDER, Ute. Die Studentenproteste der 60er Jahre : Archivführer – 
Chronik – Bibliographie. Köln : Böhlau Verlag, 2000. ISBN 3-412-07700-3, s. 72-78. 
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a na koncová rozhodnutí ohledně rozpracovaných konceptů a projektů.170 Springerovu 

momentální deziluzi lze vypozorovat v opakovaných prohlášeních, v nichž uváděl, 

že své povolání nenávidí a že mu podnik není ničím jiným než jen přítěží.171 

O samotném Berlíně, který zbožňoval, Springer v jednom z televizních rozhovorů 

v roce 1968 zjitřeně prohlásil: „Musím říct, že v poslední době se město stalo 

nechutným“172.173 

V druhé řadě se dostavily následky obchodní povahy. Vzhledem k rychlosti 

a absolutní neočekávanosti byl pravděpodobnou odpovědí na veřejnou kritiku prodej 

šesti masových a tří odborných časopisů vydavatelství hned v létě 1968.174 Tento prodej 

označil týdeník Der Spiegel ve svém vydání z pondělí 1. července 1968 

jako „[…] moudré omezení sebe sama, […] bez něhož by se Springerovo vydavatelství 

dopustilo politické sebevraždy“.175 Studentské protestní hnutí sice svého ústředního 

požadavku na omezení Springerovy moci na trhu s novinami nedosáhlo, 

vydavatelství ale odprodalo veškeré časopisy vedené mnichovskou pobočkou 

Kindler & Schiermeyer – Bravo, Jasmin, Eltern, Das Neue Blatt, Twen, Kicker –, 

a dále z divize Ullstein Verlag časopisy Bauwelt, Export Echo a Adhäsion.176 

Tím se podíl Springerova vydavatelství na celoněmeckém trhu s časopisy snížil 

na předepsaných 15%.177 Jako nadále neúnosnou Springer vyhodnotil také situaci 

tzv. „vlajkové lodi vydavatelství“,178 deníku Die Welt, který od roku 1963 vykazoval 

neustálé ztráty. „Na podzim 1974 […] se Springer rozhodl, že se problémový titul 

Die Welt prodá úspěšnému vydavatelství Frankfurter Allgemeine Zeitung“.179 

Že jednání v roce 1976 nakonec skončila neúspěšně, zapříčinily dva hlavní faktory. 

                                                 
170 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 213. 
171 Tamtéž, s. 239, s. 245. 
172 „Ich muss sagen, dass diese Stadt unappetitlich geworden ist in der letzten Zeit.“ 
173 Drei Leben : Axel Springer. Verleger – Feindbild – Privatmann [online]. arte. Režie OLDENBURG, 
Manfred, KNIGGE, Jobst, DEHNHARDT, Sebastian. Broadview TV, 2012, 33:07-33:20. Dostupné z: 
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=511756.html. 
174 HOLLSTEIN, Milton. Springer – Germany´s Most Remorselessly Criticized Publishing Giant. 
Journalism Quarterly [online]. 1982, 59 (1), s. 36 [cit. 6.4. 2015]. ISSN 0196-3031. Dostupné z: 
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2962e1a4-e102-43c6-
b6c0-0775701bcd0d%40sessionmgr4001&vid=7&hid=4109. 
175 Der Springer-Verkauf : Um Gottes willen. Der Spiegel [online]. 1.7. 1968, 27, s. 53 [cit. 6.3. 2015]. 
Dostupné z: http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/45997573. 
176 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 136. 
177 Der Springer-Verkauf : Um Gottes willen. Der Spiegel [online]. 1.7. 1968, 27, s. 54 [cit. 6.3. 2015]. 
Dostupné z: http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/45997573. 
178 „Verlags Flaggschiff.“ 
179 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 564. 
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Vydavatelství Frankfurter Allgemeine Zeitung s Ernstem Schneiderem jako předsedou 

představenstva nenabídlo dostatečně vysokou částku, která by z obchodu učinila 

pro Springera výhodný tah. A samotný Springer nechtěl ztratit politický vliv, 

jímž s deníkem Die Welt nakládal, a to ani s ohledem na 29 milionů německých marek, 

kterými deník musel například v roce 1975 dotovat.180 

Dalším ukazatelem stagnace Springerova vydavatelství je útlum v uvádění 

nových titulů na trh. Nepočítáme-li nabyté podíly v Bergedorfer Zeitung181 

a Elmshornen Nachrichten182 v roce 1971, pak od nákupu programového časopisu 

Funk Uhr v roce 1967 nedošlo až do vydání magazínu Journal für Haushalt 

und Familie v roce 1978 celých jedenáct let k jakémukoli rozšíření portfolia titulů.183 

Výrazným aktem distancování se od vydavatelství byl plán částečného prodeje 

podniku. Jeho realizací byl stejně jako u reorganizace systému řízení pověřen nejvyšší 

manažer Christian Kracht, později také Peter Tamm.184 Aby byl prodej konkrétních 

podílů obchodním partnerům nebo přenechání podílů dědicům usnadněn, došlo 

v lednu 1970 k finální přeměně vydavatelství na akciovou společnost 

Axel Springer AG.185 Jednání o odkoupení 49% podílu vydavatelství zahájil 

Axel Springer již v roce 1969. Jednání se vyvíjela překotně a postupně do nich bylo 

zapojeno několik obchodních kandidátů – nejprve významná americká technologická 

společnost Xerox Corporation a americký mediální koncern McGraw-Hill Inc.186 

Obě firmy Springerovi nakonec nevyhovovaly kvůli jejich neznalosti lokálního 

německého trhu. Z politických důvodů se neuskutečnila ani pozdější rozjednaná 

transakce s Deutsche Bank AG a Westdeutsche Landesbank AG.187 Následně v průběhu 

                                                 
180 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 569. 
181 Bergedorfer Zeitung (1874–1943, poté od *1949) je regionální deník vycházející v Hamburku. 
Původním vydavatelem byl tiskař Eduard Wagner. Průměrný prodaný náklad se v roce 2014 
dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 15 000 výtisků. 
182 Elmshorner Nachrichten (*1851) je regionální deník vycházející ve městě Elsmhorn ve spolkové zemi 
Šlesvicko-Holštýnsko. Průměrný prodaný náklad v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de dosahoval 
zhruba 10 000 výtisků. 
183 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 38-39. 
184 Peter Tamm (*1928) byl od roku 1948 redaktorem Hamburger Abendblatt, po převzetí vydavatelství 
Ullstein Verlag se stal jeho obchodním ředitelem. Po přeměně vydavatelství Axel Springer do akciové 
společnosti a ustavení dozorčí rady v roce 1970 byl Peter Tamm jejím jediným členem a předsedou 
představenstva Axel Springer AG až do roku 1991. 
185 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 246-247. 
186 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 482. 
187 Dampf in der Bude. Der Spiegel [online]. 27.7. 1970, 31, s. 64–65 [cit. 18.3. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/44916223. 



 

 

 

31

roku 1969 probíhaly obchodní schůzky s vlastníkem mediálního koncernu 

Bertelsmann,188 Reinhardem Mohnem, kterému Springer nabídl 49% podíl 

za 500 milionů německých marek a byl ochotný uvažovat i o prodeji 100% podílu 

za 1 miliardu německých marek.189 Po údajném finálním dojednání prodeje 

33 % za 313 milionů německých marek došlo v magazínu Stern190 k předčasnému 

uveřejnění veškerých obchodních informací, včetně předkupního práva koncernu 

Bertelsmann na většinový podíl v případě Springerovy smrti, a to Springera od uzavření 

obchodu odradilo.191 

 

Jistému oživení vydavatelství v 80. letech předcházela řada podnikatelských 

neúspěchů v 70. letech. V portfoliu Axel Springer AG se nepodařilo etablovat kýžený 

zpravodajský magazín, který by byl politickou i ekonomickou konkurencí magazínu 

Der Spiegel.192 Také účast na televizním vysílání zůstala pro soukromé subjekty 

zapovězená až do nástupu nové vládní křesťansko-liberální koalice CDU/CSU–FDP193 

1. října 1982.194 Ta v čele s kancléřem Helmutem Kohlem nejprve urychlila kabelovou 

výstavbu, díky níž mohla následně 1. ledna 1984 zahájit své vysílání první německá 

soukromá televize Satelliten Fernsehen195 (Sat.1).196 A od roku 1968 se poprvé za dobu 

jeho existence nepříznivě vyvíjel také prodaný náklad deníku Bild. Menší zájem zřejmě 

souvisel se stigmatem, které si deník odnesl z kritického roku 1968, a s nástupem 

                                                 
188 Bertelsmann (dnes oficiálně Bertelsmann SE & KGaA) byl založen v roce 1835 knihkupcem Carlem 
Bertlesmannem a v současné době je jedním z největších mediálních koncernů světa. Do mediálního 
koncernu Bertlesmann patří vydavatelský dům Gruner + Jahr (G+J), největší evropský provozovatel 
soukromého televizního a radiového vysílání RTL Group, nakladatelství Penguin Random House (fúze 
dřívějších Penguin Books a Random House), mezinárodní outsourcingová společnost Arvato a tiskárny 
skupiny Be Printers Group. 
189 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 485-487. 
190 Stern (*1948) je německý týdeník o politice a společnosti. Jeho zakladatelem byl vydavatel Henri 
Nannen. Stern dává důraz na fotoreportáže a zábavnou formu zpracování politických témat. Průměrný 
prodaný náklad se v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 750 000 výtisků. 
191 Kleines Einmaleins. Der Spiegel [online]. 16.3. 1970, 12, s. 102–104 [cit. 19.3. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/45197595. 
192 Pokus vytvořit z měsíčníku Dialog protipól magazínu Der Spiegel se nezdařil a v roce 1973 Axel 
Springer rozhodl vydávání časopisu z důvodu vysokých ekonomických ztrát ukončit. 
193 FDP (Freie Demokratische Partei) je liberální demokratická strana Německa. 
194 MÜLLER, Helmut M. et al. Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn : Bundeszentrale für 
politische Bildung, 2009. ISBN 978-3-89331-764-6, s. 419. 
195 Satelliten Fernsehen (Sat.1) je první soukromá televize Německa.  Televizní stanice Sat.1 své vysílání 
zahájila 1. ledna 1984. Sat.1 patřila do mediálního koncernu Kirch-Gruppe a jejími hlavními vlastníky byl 
Leo Kirch a Axel Springer AG. V roce 2000 došlo v rámci Kirch-Gruppe k organizační fúzi Sat.1 
s televizní společností ProSieben Media AG a vznikla televizní společnost ProSiebenSat.1. 
196 WILKE, Jürgen. Leitmedien und Zielgruppenorgane. In: Jürgen WILKE (Hrsg.). Mediengeschichte 
der Bundesrepublik Deutschland. Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1999. ISBN 3-89331-
368-0, s. 307. 
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barevného televizního vysílání v Německu v roce 1970. Barevné televizní vysílání 

zpravodajského pořadu Tagesschau veřejnoprávní televize ARD dosahovalo v 70. letech 

vysoké sledovanosti a pravděpodobně tak od deníku Bild odlákalo řadu tradičních 

čtenářů.197 

 

Tabulka č. 2: Vývoj průměrného prodaného nákladu deníku Bild 

v letech 1967–1970198  

 

 

 

 

 

Zdroj: ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus 

Europas bauen: Der Unternehmer Axel Springer. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 

2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 387. 

 

Prodaný náklad deníku Bild vzrostl a dosahoval jedné ze svých rekordních výší 

5,2 milionu výtisků až v letech 1984 a 1985,199 tedy těsně před Springerovou smrtí. 

Zásluhu na tom mělo vedení progresivního šéfredaktora Günthera Prinze,200 

který redakční koncepci předchozího dlouholetého šéfredaktora, Petera Boenische,201 

částečně odpolitizoval a především list nově a úspěšně posilnil o erotickou tématiku.202 

Na deník Bild byl také navázán velmi zdařilý tah Prinze využít proslulost značky Bild 

k uvedení nových titulů v časopiseckém segmentu. Díky tomu vydavatelství 

od roku 1983 zažilo určitou vlnu inovativní rehabilitace, kdy se na trhu postupně 

                                                 
197 PÜRER, Heinz, RAABE, Johannes. Medien in Deutschland. Konstanz : UVK, 1996. ISBN 3-89669-
000-0, s. 128. 
198 Kompletní dostupný přehled vývoje průměrného prodaného nákladu deníku Bild viz. Příloha č. 10 
a č. 11, s. 112–113. 
199 STÖBER, Rudolf. Mediengeschichte : die Evolution „neuer“ Medien von Gutenberg bis Gates. Eine 
Einführung : Band 1 : Presse – Telekommunikation. Wiesbaden : Westdeutscher Verlag, 2003. ISBN 3-
531-14038-8, s. 102-103. 
200 Günther Prinz (*1929) prošel redakcemi Berliner Morgenpost, B.Z., vytvořil časopisecké formáty 
Eltern a Jasmin. Jako šéfredaktor deníku Bild a Bild-Gruppe působil do roku 1987, souběžně od roku 
1985 do roku 1987 zastával funkci zastupujícího předsedy představenstva. V roce 1987 vydavatelství 
opustil. Později působil ve vydavatelství Burda, kde byl zodpovědný za německé vydání časopisu Elle, 
Superillu nebo Super!. 
201 Peter Boenisch (1927-2005) byl v letech 1961-1971 šéfredaktorem deníku Bild. Od roku 1983 do roku 
1985 byl tiskovým mluvčím Kohlovy vlády. 
202 Du oder ich. Der Spiegel [online]. 18.5. 1987, 21, s. 131 [cit. 22.3. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13523906. 

Rok Průměrný prodaný náklad 
1967 4 274 945 
1968 3 977 115 
1969 3 929 965 
1970 3 609 853 
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objevily magazíny Bild der Frau203 (1983), Bildwoche204 (1983), Auto Bild205 (1986) 

a Sport Bild206 (1988).207 Obzvlášť magazín pro ženy Bild der Frau, 

jehož šéfredaktorské řízení ve Springerově vydavatelství poprvé zastávala žena, 

Andrea Zangemeister, přinášel mimořádně pozitivní výsledek – brzy po prvním vydání 

magazínu Bild der Frau vystoupal jeho prodaný náklad přes hranici 2 milionů 

výtisků.208 Na těchto počinech, stejně jako na nabyté 20% účasti v soukromé televizi 

Sat.1 v roce 1984, se ovšem jednasedmdesátiletý Springer vzhledem k nedobrému 

zdravotnímu stavu již osobně nepodílel.209 

 

Myšlenky o prodeji vydavatelství se po předehře v letech 1969 až 1970 navrátily 

v plné intenzitě v roce 1980. Když 3. ledna 1980 v hamburském parku spáchal 

sebevraždu Axel Springer mladší, známý pod svým uměleckým jménem Sven Simon, 

přišel Axel Springer nejen o svého nejstaršího syna, ale také o přirozeného nástupce 

ve vydavatelství. Dcera Barbara žijící ve Švýcarsku o vedení podniku neměla zájem 

a druhý syn Nicolaus Raimund byl příliš mladý.210 Springer, jehož nalomený zdravotní 

stav z celoživotních potíží s průduškami a se štítnou žlázou se po virusovém 

onemocnění v roce 1983 ještě zhoršil, hekticky hledal cestu, jak rozdělit podíly 

koncernu a zajistit přitom publicistickou linii jednotlivých titulů. Poté, co bylo 

v roce 1983 Spolkovým kartelovým úřadem211 zamítnuto Springerem preferované řešení 

prodat většinový podíl offenburgskému vydavatelství Burda Verlag,212 zůstal problém 

zajištění koncernu po Springerově smrti nadále nedořešený.213 

                                                 
203 Bild der Frau (*1983) je bulvární týdeník pro ženy. Průměrný prodaný náklad se v roce 2014 
dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 850 000 výtisků.  
204 Bildwoche (*1983) je týdenní programový časopis. Průměrný prodaný náklad v roce 2014 
dle statistického portálu ivw.de činil 106 000 výtisků. 
205 Auto Bild (*1986) je týdeník o automobilech. Průměrný prodaný náklad v roce 2014 byl 
dle statistického portálu ivw.de 450 000 výtisků. 
206 Sport Bild (*1988) je týdenní sportovní magazín. Průměrný prodaný náklad v roce 2014 
dle statistického portálu ivw.de činil 350 000 výtisků. 
207 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 37-39. 
208 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 256. 
209 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 40. 
210 Zeugen des Jahrhunderts, Axel Springer im Gespräch mit Gerhard Löwenthal [online]. ZDF. 1982, 
53:45–54:40. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=uLbU8-bMU-I. 
211 Německy Bundeskartellamt (BKartA). Spolkový kartelový úřad (SKÚ) se sídlem v Bonnu je nezávislý 
úřad, jehož úkolem je ochrana hospodářské soutěže v Německu. Byl založen v lednu 1958 a organizačně 
je podřízen Ministerstvu průmyslu a energetiky. 
212 Burda Verlag (dnes oficiálně Hubert Burda Media KG) bylo založeno v roce 1903 Franzem Burdou 
starším a dnes patří mezi největší vydavatelství Německa. Burda Verlag vydává kolem 300 časopisů 
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Ještě v roce 1983 se o podíl ve Springerově koncernu začal zajímat 

Wilhelm Christians, předseda představenstva Deutsche Bank AG. „Ten Springera v létě 

1985 přesvědčil převést vydavatelství z akciové na kapitálovou společnost a vlastní 

podíl redukovat na minoritní účast“.214 Tímto převodem bylo umožněno podnik 

jednoduše rozdělit mezi velké množství akcionářů. V listopadu 1985 byl 

pak 49% kapitálový podíl Springerova vydavatelství zapsán na burzu a rozprodán.215 

Definitivní vlastnická struktura, která po smrti Axela Springera 22. září 1985216 nabyla 

účinnosti, tedy vypadala následovně: 47% podíl byl zobchodován na burze (rozdělen 

mezi více než 8 000 investorů, z toho 10% podíl patřil Leo Kirchovi); 24,9% podíl 

náležel vydavatelství Burda Verlag; 26,1% podíl tvořil vlastní Springerovo rodinné 

dědictví (rozděleno mezi vdovu Friede Springer – 70 %, dceru Barbaru – 10 %, syna 

Nicolause Raimunda – 10 %, vnoučata Arianu – 5 % a Axela Svena – 5 %); 

1 % Springer přepsal na Petera Tamma a 1 % na Günthera Prinze.217 

                                                                                                                                               
doma i v zahraničí (stav k roku 2012), mezi nejznámější patří např. Bunte, Focus, Elle, Playboy, 
SUPERillu a další. 
213 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 645. 
214 ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : der Unternehmer 
Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-3-593-39636-1, s. 259. 
215 Erste Hauptversammlung : Oberstes Ziel bleibt die finanzielle Unabhängigkeit. 
archiv.handelsblatt.com [online]. 13.2. 1986, 31 [cit. 26.4. 2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__028613074%7CHBPM__028613074/hitlist/0?all=. 
216 Axel Springer zemřel na zánět myokardu. Pohřeb se konal v Berlíně v Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche za účasti 500 smutečních hostů. Pohřben je Axel Springer na berlínském evangelickém 
hřbitově Nikolassee.  
217 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 651-652. 
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2. Transformace vydavatelství Axel Springer 

2.1 Období 1985–2001 

2.1.1 Personální nestabilita 

Po smrti Axela Springera v roce 1985 se záhy ukázalo, že Springer své dědictví 

zanechal ve velmi křehkém stavu. Tím, že posmrtná vlastnická struktura nebyla pečlivě 

připravena, ohrozil Springer zachování svého „celoživotního pracovního díla“,218 

jak své vydavatelství v závěti pojmenoval a na jehož pokračování v závěti apeloval 

především.219 Dříve prakticky jediný vlastník celého vydavatelství svým rodinným 

dědicům220 zanechal pouze 26,1% menšinový podíl, což podniku nezajišťovalo 

dostatečnou stabilitu.221 Springer tak nepřímo určil dobu, která 

měla ve vydavatelství trvat více než deset let – „[…] dobu manažerské zákopové války 

o moc […]“,222 – a kterou někteří autoři popisují jako „Dallas na Labi“223 

či „Kirchovo mediální krimi“224.225 

V prvních letech vnitřní rozbroje představovali dva kapitáloví vlastníci 

Peter Tamm, dlouholetý předseda představenstva, a Günther Prinz, zastupující předseda 

představenstva. Jejich spory plynuly z rozdílných postojů k ostatním kapitálovým 

vlastníkům. Peter Tamm na jedné straně zahájil s televizním a filmovým magnátem 

Leo Kirchem226 aktivní spolupráci, od níž si sliboval posilnění vydavatelství 

                                                 
218 „Mein berufliches Lebenswerk.“ 
219 SCHWARZ, Hans-Peter. Axel Springer : die Biografie. Berlin : Propyläen, 2008. ISBN 978-3-549-
07246-2, s. 650. 
220 Dědici byli seskupeni pod rodinný holding Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co. 
KG. 
221 KLÖPFER, Inge. Vom Kindermädchen zur mächtigsten Medienfrau. faz.net [online]. 13.8. 2012 [cit. 
11.3. 2015]. Dostupné z: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/portraet-friede-
springer-vom-kindermaedchen-zur-maechtigsten-medienfrau-11854684.html. 
222 Axel Springer SE. mediadb.eu [online]. [cit. 17.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.mediadb.eu/de/datenbanken/deutsche-medienkonzerne/axel-springer-se.html#c418. 
223 „Dallas an der Elbe.“ 
224 „Kirchs Medien-Krimi.“ 
225 LOHMEYER, Henno. Springer : ein deutsches Imperium. Geschichte und Geschichten. Berlin : 
edition q, 1992. ISBN 3-86124-124-2, s. 429. 
226 Leo Kirch (1926–2011) byl mediální podnikatel a majitel jednoho z největších německých mediálních 
koncernů Kirch-Gruppe. Kirch od poloviny 50. let podnikal s vysílacími filmovými právy a v 60. a 70. 
letech byl prakticky výhradním filmovým dodavatelem veřejnoprávních televizí ARD a ZDF. Později 
se významně podílel na rozvoji soukromého televizního vysílání v Německu. Jeho televize Sat.1 byla 
první německou soukromou televizí. Kromě Sat.1 patřily do Kirchova televizního impéria televize 
ProSieben (dnes ProSiebenSat.1), sportovní televize DSF (dnes Sport1), dětská televize Junior TV (dnes 
Junior), nebo placené televize Premiere (dnes Sky Deutschland) a DF1 (dnes Sky). Leo Kirch byl 
kontroverzní postavou – vedle insolvenčního řízení vedl dlouhé soudní spory s Deutsche Bank, 
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Axel Springer AG v oblasti elektronických médií. Na druhé straně se spolupodílníky 

z vydavatelství Burda Verlag odmítl Tamm jakkoli vyjednávat ohledně nového časopisu 

Ja, který vydavatelství Axel Springer AG na trh uvedlo jako přímou, levnější konkurenci 

vůči časopisu Bunte227 vydavatelství Burda Verlag.228 Naopak Günther Prinz 

až do svého odchodu v roce 1987 vytvářel s vydavatelstvím Burda Verlag pomyslnou 

koalici proti Kirchovi.229 

Rozbuškou pro sérii překotných událostí se stala Kirchova nevěrohodná 

podílová procenta. Oficiálně Kirch držel 10% podíl, spekulovalo se ovšem o dalších 

16 %, která měl Kirch získat skrze obchodní důvěrníky.230 Vedle toho v roce 1987 

vdova Friede Springer ohlásila, že 26,1% podíl rodinného dědictví zůstane zachován 

a žádná procenta se z něj jiným kapitálovým vlastníkům nebudou prodávat. To bylo 

zásadní prohlášení pro bratry Franze a Friedera Burdovi, kteří v mezidobí přenechali 

otcův koncern třetímu bratrovi Hubertu Burdovi, aby jim Spolkovým kartelovým úřadem 

již nebyl zamezen zisk většinového podílu v Axel Springer AG jako se tomu stalo 

v roce 1983.231 Za nastalé situace proto Franz a Frieder Burdovi razili dvě různé 

strategie: zisk většinového podílu v kooperaci s Leo Kirchem (a jeho domnělými 

26 %),232 nebo prodej vlastního podílu jednomu z dalších podílníků. 

Nejprve se Burdovi rozhodli realizovat první variantu a v březnu 1988 uzavřeli 

s Leo Kirchem dohodu o vzájemném spojení jejich podílů do 52% většinového 

podílu.233 Tím by došlo v dozorčí radě i představenstvu vydavatelství Axel Springer AG 

k přehlasování rodinných dědiců. V prvním týdnu v dubnu 1988 ale Spolkový kartelový 

úřad vydal průlomové prohlášení, že Kirch v celém Springerově kapitálu disponuje 

                                                                                                                                               
pochybnosti vzbuzovalo také jeho přátelství s tehdejším kancléřem Helmutem Kohlem, kterému Kirch 
po Spendenaffäre v roce 1999 nejprve poskytl finanční dar ve výši 1 milionu marek nebo později Kohlovi 
vyplatil více jak půl milionu marek za údajné poradenské služby. 
227 Bunte (*1954) je bulvární týdeník o společnosti a životním stylu. Průměrný prodaný náklad 
v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de činil 520 000 výtisků. 
228 Ja zum Flop. Der Spiegel [online]. 30.3. 1987, 14, s. 138 [cit. 14.3. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13523997. 
229 Vzájemné rozepře mezi Peterem Tammem a Güntherem Prinzem ukončil až odchod Günthera Prinze 
v roce 1987. 
230 Erben sehen „unfriendly Take-over“ durch Kirch und Burda : Das Vermächtnis des Verlegers. 
archiv.handelsblatt.com [online]. 24.3. 1988, 59 [cit. 28.4. 2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__038824105%7CHBPM__038824105/hitlist/0?all=. 
231 Ja zum Flop. Der Spiegel [online]. 30.3. 1987, 14, s. 138 [cit. 14.3. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13523997. 
232 V listopadu 1987 zvýšili bratři Franz a Frieder svůj původní podíl 24,9 % na 26 %. 
233 Erben sehen „unfriendly Take-over“ durch Kirch und Burda : Das Vermächtnis des Verlegers. 
archiv.handelsblatt.com [online]. 24.3. 1988, 59 [cit. 28.4. 2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__038824105%7CHBPM__038824105/hitlist/0?all=. 
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méně než 25 %.234 Když se nabytí většinového podílu ukázalo být nemožné, přiklonili 

se Burdovi k druhé variantě a ještě v dubnu 1988 prodali svůj 26% podíl Springerovým 

dědicům. Ačkoli ani jeden z koncernů cenu transakce oficiálně nezveřejnil, knižní 

i elektronické zdroje se shodují na částce 530 milionů německých marek.235 

„Tím Burdovi svůj vklad 255 milionů německých marek, za které v roce 1983 svůj podíl 

pořídili, za pouhých pět let více než zdvojnásobili“.236 

Tento zvrat v jednáních o nadpoloviční většinu ve prospěch rodinných dědiců 

byl důležitým momentem, jenž ve vlastnické struktuře vydavatelství po třech letech opět 

jasně určil pozici většinového majitele.237 Tuto pozici následně Leo Kirch neohrozil 

ani svým celkovým 35% podílem v Axel Springer AG, když nejprve v roce 1992 

nastřádal další 15% podíl od akcionářů a posléze v roce 1993 přikoupil 10% podíl 

od italské vydavatelské skupiny Monti, a zajistil si tak jako jeden z hlavních akcionářů 

místo v dozorčí radě Axel Springer AG.238 

Oproti uklidněné situaci ve vlastnických vztazích, panovala na pozicích 

předsedů představenstva Axel Springer AG výrazná nestálost. Axel Springer vedl 

vydavatelství z řídicí pozice prakticky čtyřicet let (1946–1985). Springerův dlouholetý 

kolega Peter Tamm byl pak předsedou představenstva až do svého předčasného 

odvolání jednadvacet let (1970–1991). Ovšem v následujících pouhých deseti letech 

(1991–2001) se ve funkci předsedy představenstva vystřídalo hned šest různých 

manažerů.239 Vydavatelství tak postrádalo kontinuální kurz svého směřování. 

 

                                                 
234 Kirch mit weniger als 25 %? : Tamm : Gefahr durch Verlust an Vertrauen. archiv.handelsblatt.com 
[online]. 11.4. 1988, 69 [cit. 27.4. 2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__048811122%7CHBPM__048811122/hitlist/0?all=.  
235 LOHMEYER, Henno. Springer : ein deutsches Imperium. Geschichte und Geschichten. Berlin : 
edition q, 1992. ISBN 3-86124-124-2, s. 432. 
236 Komplett von Springer trennen. Der Spiegel [online]. 25.4. 1988, 17, s. 106 [cit. 24.3. 2015]. Dostupné 
z: http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13529111. 
237 Friede Springer v návaznosti na jednání s bratry Burdovými prohlásila: „Springerovi jsou opět ve svém 
domě pány“. 
238 Kirch verstärkt Position bei Axel Springer. archiv.handelsblatt.com [online]. 9.3. 1993, 47 [cit. 27.4. 
2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__039309132%7CHBPM__039309132/hitlist/0?all=&ticket
=ST-8848764-LI6i7aEPUAHTg4oRx4jc-s02lcgiacc02.vhb.de. 
239 Peter Tamm (1.leden 1970 – 10. červenec 1991), Günter Wille (11. červenec 1991 – 15. listopad 
1993), Horst Keiser (16. listopad 1993 – 6. leden 1994), Günther Prinz (7. leden 1994 – 20. červenec 
1994), Jürgen Richter (21. červenec 1994 – 31. prosinec 1997), August A. Fischer (1. leden 1998 – 31. 
prosinec 2001). 
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2.1.2 Internacionalizace a televizní vysílání 

Z pohledu portfolia produktů vydavatelství Axel Springer AG bylo období 

1985-2001 ovlivněno velkými politickými, ekonomickými a společenskými změnami. 

V roce 1989 došlo k pádu železné opony a s ním byla 9. listopadu 1989 pokořena také 

Berlínská zeď. Springerovo vytoužené znovusjednocení Německa bylo následně 

dle článku 23 Základního zákona240 oficiálně dovršeno 3. října 1990.241 Doba 

se ale v Německu také vyznačovala nástupem soukromého rozhlasového a televizního 

vysílání 1. ledna 1984242 a náhlým rozmachem v uvádění nových tištěných titulů 

na domácím trhu. Tento rozmach s sebou postupně přinesl přesycení tuzemské scény 

a německá vydavatelství na stav za nových politických podmínek reagovala expanzí 

na zahraniční, především východoevropské trhy, které pro jejich produkty slibovaly 

vysoký potenciál růstu.243 

Toto období proto nebylo pouze dobou personálních přerodů, ale znamenalo 

také první velkou změnu v podnikatelské strategii vydavatelství Axel Springer AG 

od počátku jeho historie. Nové směřování se totiž vyznačovalo především enormní 

časopiseckou produkcí a nově její internacionalizací a dále účastí na soukromém 

televizním vysílání. Tento dvojí kurz je možné vyčíst také z výročních finančních zpráv 

z let 1998–2001, kdy je stěžejní cíl vydavatelství opakovaně definován 

jako „[…] přestavba z německého vydavatelství na mezinárodní mediální dům“.244 

Springerovo vydavatelství bylo velmi dlouho v jakémkoli zahraničním angažmá 

zdrženlivé a veškeré obchodní aktivity se soustředily prakticky výhradně na domácí trh. 

„V tomto aspektu sehrála hlavní roli Springerova vlastní filozofie, kdy byl přesvědčen, 

že noviny, které byly jádrem jeho podnikání, nejsou vzhledem ke své specifické povaze 

                                                 
240 Německy Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG). Základní zákon je platná ústava 
současné Spolkové republiky Německo. V účinnost vstoupila 24. května 1949 v Západní spolkové 
republice (1949-1990). Termín Základní zákon namísto termínu Ústava byl použit k záměrnému 
zdůraznění provizorního charakteru rozděleného Německa a k demonstraci, že takové státní uspořádání 
není konečnou státní podobou. 
241 MÜLLER, Helmut M. et al. Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn : Bundeszentrale für 
politische Bildung, 2009. ISBN 978-3-89331-764-6, s. 447. 
242 MEYN, Hermann. Massenmedien in Deutschland. Konstanz : UVK, 2004. ISBN 3-89669-420-0, 
s. 167-168. 
243 SJURTS, Insa. Think global, act local – Internationalisierungsstrategien deutscher Medienkonzerne. 
bpb.de [online]. Bundeszentrale für politische Bildung, 11.3. 2004 [cit. 19.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.bpb.de/apuz/28448/think-global-act-local-internationalisierungsstrategien-deutscher-
medienkonzerne?p=all. 
244 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 1998 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 1999, 
s. 2 [cit. 1.4. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31360/asv-gb1998.pdf. 
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do zahraničí přenositelné“.245 Tento přístup se změnil až v roce 1988 s využitím nových 

replik značky Bild. Po úspěšném startu vlastních titulů Auto Bild (1986) 

a Sport Bild (1988) na západoněmeckém trhu, byl magazín Auto Bild v roce 1988 

uveden ve Francii a Velké Británii.246 Brzy se Auto Bild v různých národních verzích 

rozšířil do dalších zemí: prostřednictvím licencí do Nizozemí (1990), 

Československa (1991), Turecka (1992), Řecka (1993), Chorvatska (1995) 

a díky založení dceřiných poboček do Polska (1995), Švýcarska a Rakouska (1998).247 

Další nově vzniklé původní časopisy z domácí nabídky skupiny Bild, Computer Bild248 

(1996) a Computer Bild Spiele249 (1999), byly licencí etablovány ve Španělsku 

a prostřednictvím dceřiné pobočky v Polsku.250 

Při vstupu na cizí trhy nesledovaly úvodní zahraniční aktivity jednotnou 

strategii, několik zahraničních projektů i záhy skončilo.251 Jako příklad lze uvést vysoce 

ztrátový projekt bulvárního deníku Claro, který byl ve Španělsku v roce 1991 ukončen 

po čtyřech měsících od jeho prvního vydání.252 Zhruba od roku 1993 již následovala 

ucelená koncepce prezence na cizích trzích, která probíhala akvizicemi lokálních 

vydavatelství nebo zakládáním vlastních dceřiných společností. Tímto způsobem 

vydavatelství Axel Springer AG nabylo do roku 2001 zastoupení v 15 zemích 

s celkovým počtem zhruba 80 časopisů.253 Největším těžištěm obchodních činností bylo 

v této etapě Maďarsko, v němž Springerovo vydavatelství vydávalo až 26 titulů.254 

                                                 
245 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 137. 
246 Aufbruch im Osten (1986–1996). axelspringer.de [online]. [cit. 10.3. 2015]. Dostupné z: 
https://www.axelspringer.de/chronik/cw_chronik_jahrzehnt_de_99381.html. 
247 Sledování rozvoje produktového portfolia dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG 1998, 
1999, 2000. 
248 Computer Bild (*1996) je čtrnáctideník o počítačích a technologiích a je určen zejména pro uživatele 
začátečníky. Průměrný prodaný náklad v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de dosahoval 
350 000 výtisků. 
249 Computer Bild Spiele (*1999) je měsíčník o počítačových hrách, hrách na herní konsole a na mobilní 
zařízení a je určen zejména pro uživatele začátečníky. Průměrný prodaný náklad se v roce 2014 
dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 86 000 výtisků. 
250 Internationalisierung (1996–2006). axelspringer.de [online]. [cit. 27.2. 2015]. Dostupné z: 
https://www.axelspringer.de/chronik/cw_chronik_jahrzehnt_de_99729.html. 
251 SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : eine unternehmensstrategische Analyse. Wiesbaden : 
Gabler Verlag, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 37. 
252 Tamtéž, s. 37. 
253 SJURTS, Insa. Think global, act local – Internationalisierungsstrategien deutscher Medienkonzerne. 
bpb.de [online]. Bundeszentrale für politische Bildung, 11.3. 2004 [cit. 19.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.bpb.de/apuz/28448/think-global-act-local-internationalisierungsstrategien-deutscher-
medienkonzerne?p=all. 
254 Stav k roku 2001 dle výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2001. Konkrétní skladba maďarského 
portfolia: deníky (Baranya, Kecskemét, Somogy, Szolnok, Békéscsaba, Heves, Komárom, Tolna), 
nedělníky (Vasárnap Reggel), ekonomické noviny (Világgazdaság), programové časopisy (TVR-Hét, TV 
Kéthetes, TVR-Úsjág, Színes Kéthetes), magazíny pro ženy (Kiskegyed, Hölgyvilág, Gyöngy), časopisy 
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Dále Polsko se 13 časopisy255 či Španělsko s 10 časopisy.256 Další aktivity byly 

rozvíjeny zejména v Rumunsku, Portugalsku a Francii. V roce 1996 navázal 

Axel Springer AG spojením se švýcarskou vydavatelskou skupinou Ringier AG první 

kontakt také s českým a slovenským trhem, když od nizozemské společnosti 

Ringier-Taurus B.V. převzal 49% podíl, zatímco zbývajících 51 % v nizozemské 

společnosti vlastnil Ringier AG.257 V České republice tato skupina získala účast 

na celkem 14 titulech, na Slovensku pak na sedmi.258 Axel Springer AG ovšem svou 

menšinovou účast v Joint-Venture Ringier-Springer záhy v roce 1999 vypověděl 

a aktivity na českém trhu rozvíjel již prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti 

Axel Springer Praha.259 Ta do roku 2001 vydávala magazíny pro mládež TOP DÍVKY260 

a POPCORN261 a motoristické časopisy SVĚT MOTORŮ262 a AUTO TIP263.264 

Nástupnickou společností Axel Springer Praha se v roce 2011 stala akciová společnost 

Ringier Axel Springer CZ.265 

                                                                                                                                               
s hádankami a luštěním (Ügyes, Kópé, Jó Vicc), lifestylové časopisy (Csók es Könny, Lakáskultúra, 
Kiskegyed Konyhája, Recept-Tár, Popcorn, 100xSzép). 
255 Stav k roku 2001 dle výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2001. Konkrétní skladba polského 
portfolia: magazíny pro ženy (Olivia, Pani Domu); obrázkový časopis (Na Zywo); populárně naučné 
časopisy (Cienie i Blaski, Sekrety Serca); časopisy o počítačích (Komputer Swiat, Komputer Swiat Gry); 
motoristické časopisy (Auto Swiat, Auto Sukces); ekonomické a zpravodajské časopisy (Newsweek 
Polska, Profit); lifestylové časopisy (Dziewczyna, Popcorn). 
256 Stav k roku 2001 dle výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2001. Konkrétní skladba španělského 
portfolia: časopisy o počítačích (Computer Hoy, PC Today, PC Manía); časopisy o počítačových hrách 
(Hobby Consolas, Nintendo, Play Manía, Computer Hoy Juegos, Micromanía); časopisy o bydlení 
(Micasa, Nuevo Estilo). 
257 ENGELHARDT, Horst, SCHWARZ, Karl-Peter. Springer-Offensive bei tschechischen Medien. 
wirtschaftsblatt.at [online]. 19.1. 2006 [cit. 13.4. 2015]. Dostupné z: 
http://wirtschaftsblatt.at/archiv/wirtschaft/976072/print.do. 
258 V České republice to byly například deník Blesk, deník Lidové noviny, týdeník Týden nebo 
ekonomický magazín Profit. Na Slovensku se jednalo například o lifestylový magazín Život a Eva nebo 
programový časopis Eurotelevize. 
259 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2000 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2001, 
s. 41 [cit. 29.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31356/gb_2000.pdf. 
260 TOP DÍVKY (*1994) je měsíčník pro náctileté slečny. V roce 2014 časopis vydávalo vydavatelství 
Empresa Media, a.s. Průměrný prodaný náklad se v roce 2014 dle Kanceláře ověřování nákladu tisku 
ABC ČR pohyboval kolem 13 000 výtisků. 
261 POPCORN (*1991) je měsíčník o hudbě a filmu a je určený zejména náctiletým slečnám a chlapcům. 
V roce 2014 časopis vydávalo vydavatelství Empresa Media, a.s. Průměrný prodaný náklad činil 
v roce 2014 dle Kanceláře ověřování nákladu tisku ABC ČR zhruba 15 000 výtisků. 
262 SVĚT MOTORŮ (*1947) je motoristický týdeník. V roce 2014 magazín vydávalo vydavatelství 
Czech News Center, a.s. Průměrný prodaný náklad v roce 2014 dle Kanceláře ověřování nákladu tisku 
ABC ČR dosahoval 33 000 výtisků. 
263 AUTO TIP (*1991) je motoristický čtrnáctideník o novinkách ze světa automobilů. V roce 2014 
vydávalo magazín vydavatelství Czech News Center, a.s. Průměrný prodaný náklad v roce 2014 
dle Kanceláře ověřování nákladu tisku ABC ČR dosahoval 21 000 výtisků. 
264 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2001 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2002, 
s. 41 [cit. 22.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31353/gb_01.pdf. 
265 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2010 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2011, s. 42 [cit. 
27.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/431754/Geschaeftsbericht_2010_Axel_Springer_AG.pdf. 
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Investice do časopiseckého segmentu platily také pro domácí německý trh. 

K tradičním časopisům jako například Hör zu a Funk Uhr a veškerým odnožím značky 

Bild (Bild der Frau, Bildwoche, Auto Bild, Sport Bild, Auto Bild Motorsport, 

Computer Bild, Computer Bild Spiele) přibyly časopisy TV Neu, Allegra, Familie&Co, 

YAM!, Maxim, Mädchen, Popcorn, Musikexpress a Hammer.266 

Že se Axel Springer AG do roku 2001 zaměřoval na obchod s tištěnými médii, 

dokládá i nákup 75,1% podílu na knižním nakladatelství Heyne Verlag267 

k 1. lednu 2001.268 V témže roce Axel Springer AG sloučil všech svých 16 dosavadních 

knižních nakladatelství, z nichž nejvýznamnější byly Ullstein, Propyläen, Econ či List, 

pod nakladatelskou skupinu Ullstein-Heyne-List.269 

 

Druhou výraznou strategií Axel Springer AG v období 1985–2001 bylo zapojení 

se do soukromého televizního vysílání. Již na spuštění vůbec první německé soukromé 

televize Sat.1 1. ledna 1984 se jako největší akcionáři podíleli právě Axel Springer AG 

a Kirch-Gruppe.270 Stejně jako od 60. let Axel Springer, spatřovali v nástupu soukromé 

televize i tehdejší předsedové z let 1985–2001 pro dosavadní tištěná média nebezpečí. 

Televize byla oproti tištěným médiím rychlejší a v přenosu zábavy či emocí účinnější 

než dokonce nejvýnosnější produkt vydavatelství, deník Bild. První strategickou reakcí 

vůči televiznímu vysílání tak byla intenzivní produkce nových tištěných magazínů 

na domácím i zahraničním trhu (viz. výše). Druhou strategickou reakcí byla vlastní 

participace na televizním vysílání, kdy se Axel Springer AG snažil profilovat 

jako producent televizního obsahu.271 

Postoj Axel Springer AG k televizním aktivitám přitom po dobu tohoto období 

nebyl stále stejný. Z tiskových prohlášení předsedů Axel Springer AG lze vypozorovat 

                                                 
266 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2001 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2002, 
s. 36 [cit. 22.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31353/gb_01.pdf. 
267 Heyne Verlag (*1934) bylo založeno v Drážďanech pod názvem Wilhelm Heyne Verlag. Po leteckém 
útoku na Drážďany v roce 1945 se sídlo nakladatelství přestěhovalo do Mnichova. Nakladatelství 
se od roku 1958 specializuje na produkci knih kapesního formátu (Taschenbücher). 
268 Springer : Heyne-Verlag wird übernommen. tagesspiegel.de [online]. 7.12. 2000 [cit. 17.3. 2015]. 
Dostupné z: http://www.tagesspiegel.de/kultur/springer-heyne-verlag-wird-uebernommen/184846.html. 
269 Axel Springer übernimmt Mehrheit am Wilhelm Heyne Verlag. archiv.handelsblatt.com [online]. 
7.12. 2000, 237 [cit. 19.3. 2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__120007332%7CHBPM__120007332/hitlist/0?all. 
270 MEYN, Hermann. Massenmedien in Deutschland. Konstanz : UVK, 2004. ISBN 3-89669-420-0, 
s. 168. 
271 Fischer leitet Strategiewechsel ein. archiv.handelsblatt.com [online]. 5.6. 1998, 106 [cit. 11.3. 2015]. 
Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__069805235%7CHBPM__069805235/hitlist/80?all=. 
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dvě hlavní linie.272 Pro fázi od roku 1984 do roku 1998 je typický spíše statický 

obchodní přístup, v rámci kterého se televizní politika vydavatelství redukovala 

na udržení a případně navýšení svého podílu v Sat.1 a na neustálé spory mezi předsedy 

Axel Springer AG a Leo Kirchem z Kirch-Gruppe. Fáze mezi lety 1998 až 2001 

se naopak vyznačovala dynamickou expanzí v podobě několika televizních akvizic. 

 V první fázi spočíval nepřetržitý mocenský zápas mezi Sat.1, respektive 

Leo Kirchem, a předsedy Axel Springer AG především ve vzájemné podílové 

provázanosti obou společností. Leo Kirch vlastnil ve vydavatelství Axel Springer AG 

od roku 1993 oficiálně 35% podíl, měl zastoupení v dozorčí radě, a tím také vliv 

na ekonomické, redakční či personální otázky.273 Axel Springer AG naopak v roce 1998 

zvýšil svou účast na Sat.1 z původního 20% na 40% podíl, a díky tomu získal čtyři 

z osmi hlasů v dozorčí radě Sat.1.274 Toto propojení způsobovalo politiku blokád 

a podmiňování, kdy byly ústupky ve věcech televize kompenzovány ústupky ve věcech 

vydavatelství a naopak.275 V této atmosféře byla zdravě fungující spolupráce prakticky 

nemožná a vzhledem k nepřetržitému soupeření Kirchovy Sat.1 a vydavatelství 

Axel Springer AG se proměnila v nepřátelský svazek přetrvávající až do roku 2002. 

To zapříčinily zejména tři momenty. Zaprvé to byla zmiňovaná Kirchova nevěrohodná 

vlastnická procenta ve vydavatelství Axel Springer AG.276 Druhým konfliktem se stal 

předražený a ostatními akcionáři neschválený nákup, který provedl obchodní ředitel 

Sat.1, Werner Klatten. Ten v roce 1990 pořídil 1 300 filmů za částku 756 milionů 

německých marek a postaral se tak o „[…] nejdražší filmový nákup v dějinách německé 

televize“.277 Třetím zdrojem permanentních svárů byly ztráty, které televize Sat.1 

od roku 1995 vykazovala a které v roce 1997 dosáhly sumy 165 milionů německých 

marek.278 

Vydavatelství Axel Springer AG od roku 1998 náhle zahájilo ofenzivní televizní 

kurz. Po prostudování kariérního životopisu Augusta A. Fischera, který se právě 

                                                 
272 Zdrojem tiskových prohlášení byl elektronický archiv ekonomického deníku Handelsblatt. 
273 Das schwarze Imperium. Der Spiegel [online]. 25.7. 1994, 30, s. 18–20 [cit. 25.4. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13855456. 
274 Axel Springer SE. mediadb.eu [online]. [cit. 17.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.mediadb.eu/de/datenbanken/deutsche-medienkonzerne/axel-springer-se.html#c418. 
275 Stilles Wuchern. Der Spiegel [online]. 24.12. 1990, 52, s. 72–73 [cit. 15.4. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13503079. 
276 Viz. kapitola 2.1.1 Personální nestabilita, s. 36–37. 
277 Stilles Wuchern. Der Spiegel [online]. 24.12. 1990, 52, s. 72 [cit. 17.4. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13503079. 
278 GRUNENBERG, Nina. August A. Fischer soll den angeschlagenen Konzern auf Vordermann bringen 
: Eine ZEIT-Serie über die Zeitungsverleger von heute : Teil II : Springer neu erfinden. zeit.de [online]. 
4.6. 1998 [cit. 16.3. 2015]. Dostupné z: http://www.zeit.de/1998/24/springer.txt.19980604.xml. 
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k 1. lednu 1998 stal nově zvoleným předsedou představenstva, se zdá, 

že tato strategická změna ve směřování vydavatelství je výhradně jeho agitací.279 

Ve svém prvním tiskovém prohlášení uvedl, že „Axel Springer AG nově vstoupí 

do televizního byznysu jako producent a dodavatel aktuálních obsahů – zejména 

zpravodajství a talk-shows. […] Nejprve budou tyto obsahy zajišťovány pro Sat.1, 

ve střednědobém horizontu se pak Axel Springer AG chce stát programovým 

dodavatelem pro celé Německo a Evropu“.280 Pro vysílání Sat.1 vytvářel Axel Springer 

AG informační pořady, Leo Kirch pro Sat.1 garantoval filmovou a seriálovou tvorbu.281 

S profilací vydavatelství jako producenta televizních obsahů souvisely 

Fischerovy nákupy nadpoloviční většiny v televizních produkčních společnostech 

Schwarzkopff TV282 a GRB Entertainment283 v roce 1999 a další nákupy menšinových 

účastí na televizních produkčních společnostech ProFilm-Gruppe284 či Studio Berlin 

Metropol Film und Fernsehen285.286 

Vydavatelství Axel Springer AG se ale na televizním poli nedařilo. Pořady 

jako talk-show Sonja pro Sat.1 nebo Andreas Türck pro Pro 7, které produkovala studia 

patřící Axel Springer AG, nedosahovaly kýžené sledovanosti.287 Úplným nezdarem 

skončil stěžejní zpravodajský pořad Newsmaker,288 kterému jen za rok 1999 spadla 

                                                 
279 Od roku 1989 do roku 1996 pracoval August A. Fischer pro Ruperta Murdocha. V posledních dvou 
letech zastával funkci výkonného ředitele vydavatelství News International v Londýně. Fischer byl 
výrazně inspirován televizními aktivitami Murdocha a měl zásadní zájem na začlenění televizní produkce 
do mediálního portfolia Axel Springer AG. Na rozdíl od předešlých předsedů představenstva se Fischer 
také netajil velkými sympatiemi k Leo Kirchovi. 
280 Fischer leitet Strategiewechsel ein. archiv.handelsblatt.com [online]. 5.6. 1998, 106 [cit. 10.3. 2015]. 
Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__069805235%7CHBPM__069805235/hitlist/80?all=. 
281 JAKOBS, Hans-Jürgen. Content ist die Zukunft. Der Spiegel [online]. 24.5. 1999, 21, s. 109 [cit. 2.4. 
2015]. Dostupné z: http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13436441. 
282 Schwarzkopff TV (*1993) je německá televizní produkční společnost. Od roku 1999 100 % vlastněná 
vydavatelstvím Axel Springer. Mezi nejznámější pořady, které společnost produkuje, patří The Voice 
of Germany, The Voice Kids, Jungen gegen Mädchen, Einfach & Köstlich a další. Na sklonku roku 2014 
došlo k prodeji 49,9% podílu na nizozemský mediální koncern Talpa Media a v této souvislosti se 
televizní společnost Schwarzkopff TV přejmenovala na Talpa Germany. 
283 GRB Entertainment (*1987) je americká televizní produkční společnost. Jejím zakladatelem 
je současný prezident společnosti Gary R. Benz. Pořady produkované GRB Entertainment se v roce 2014 
vysílaly ve více než 190 zemích světa. Produkce je zaměřená na reality show. 
284 ProFilm-Gruppe (*1988) je německá televizní produkční společnost se sídlem v Hamburku. 
285 Studio Berlin Metropol Film und Fernsehen (*1999) je německá televizní produkční společnost, 
kterou založili Axel Springer AG a Studio Hamburg Produktion. Produkce je zaměřená na tvorbu 
televizních filmů, seriálů, sitcomů a komedií. 
286 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 1999 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2000, 
s. 33 [cit. 26.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31358/gb_99.pdf. 
287 POSTINETT, Axel. Springer goes Hollywood. archiv.handelsblatt.com [online]. 20.5. 1999, 96 [cit. 
25.4. 2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__059920176%7CHBPM__059920176/hitlist/70?all=. 
288 Newsmaker (12. dubna 1999–27. března 2000) byl televizní zpravodajský magazín, vysílaný 
na televizní stanici Sat.1 vždy jednou týdně v pondělí. Pořad Newsmaker byl uveden jako vysoce 
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sledovanost z 2,8 milionu na 500 tisíc diváků.289 Právě neúspěch Newsmakeru navodil 

u Springerových rodinných dědiců vůči Fischerově televizní horlivosti pocit nedůvěry. 

Když proto v roce 2000 došlo k uzavření dohody mezi Axel Springer AG a Leo Kirchem 

o vytvoření společné televizní skupiny ProSiebenSat.1 Media AG,290 vyžádali si rodinní 

dědicové speciální dodatek o povinném odkupu podílu Axel Springer AG. 

„Axel Springer AG má právo prodat svůj 11,5% podíl na ProSiebenSat.1 nejpozději 

v únoru 2002 za 767 milionů eur, kdy za realizaci obchodu zodpovídá hlavní akcionář 

ProSiebenSat.1, Leo Kirch“.291 Prodejem podílu na etapy v letech 2002 a 2008 

vydavatelství Axel Springer AG utlumilo své podnikání v oblasti televize a významněji 

jej obnovilo až v roce 2013 nákupem 100% podílu společnosti N24 Media GmbH, 

provozující zpravodajskou vysílací stanici N24.292 

 

2.1.3 Ekonomické výsledky 

Obchodní aktivity vydavatelství Axel Springer AG v období 1985–2001 

charakterizovala výrazná časopisecká produkce, která se nově navíc 

internacionalizovala. Vedle tohoto upevňování a rozvoje pozic v segmentu tištěných 

médií se vydavatelství enormně až do roku 2001 soustředilo na výnosné etablování 

v televizní produkci. Jak nepříznivě působila na vydavatelství stálá personální 

nestabilita vedení, se projevilo také v ekonomických výsledcích. „Obchodní angažmá 

Axel Springer AG bylo velké, ale strategicky zmatené. Důležitější než globální 

strategická vize byla krátkozraká ctižádost jednotlivých předsedů prezentovat dobrá 

čísla. Takové chování sice naplňovalo okamžité finanční cíle, avšak neotvíralo žádné 

nové perspektivy“.293 Situaci ohledně akvizic Axel Springer AG obdobně komentoval 

                                                                                                                                               
ambiciózní projekt, který sliboval investigativní, informativní a seriózní žurnalismus. Ani ne po roce byl 
pořad zrušen kvůli nedostatečné sledovanosti. 
289 JAKOBS, Hans-Jürgen. Content ist die Zukunft. Der Spiegel [online]. 24.5. 1999, 21, s. 109 [cit. 2.4. 
2015]. Dostupné z: http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13436441. 
290 ProSiebenSat.1 Media AG (*2000) je televizní společnost, která vznikla fúzí televizní společnosti 
Pro Sieben Media AG (provozující televizní stanice ProSieben, kabel eins, N24) a televizní společnosti 
Satelliten Fernsehen GmbH (provozující televizní stanici Sat.1). V současnosti (2014) televizní 
společnost navíc provozuje televizní stanice sixx, ProSieben Maxx a zpoplatněné televizní stanice 
kabel eins classics, Sat.1 emotions, ProSiebenFun a Deutsches Wetter Fernsehen). 
291 Axel Springer SE. mediadb.eu [online]. [cit. 17.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.mediadb.eu/de/datenbanken/deutsche-medienkonzerne/axel-springer-se.html#c418. 
292 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2013 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2014, s. 24 [cit. 
7.4. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/16944123/Geschaeftsbericht_2013.pdf. 
293 GRUNENBERG, Nina. August A. Fischer soll den angeschlagenen Konzern auf Vordermann bringen 
: Eine ZEIT-Serie über die Zeitungsverleger von heute : Teil II : Springer neu erfinden. zeit.de [online]. 
4.6. 1998 [cit. 16.3. 2015]. Dostupné z: http://www.zeit.de/1998/24/springer.txt.19980604.xml. 
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v roce 1999 také analytik předního německého ekonomického deníku Handelsblatt, 

Axel Postinett: „Všude se deset let přikupuje. Ale nikde zatím není ani stopy 

po strategii“.294 

Podobně jako dominantní obchodní aktivity probíhající v tomto období, 

je možné i ekonomické výsledky pomyslně rozdělit do dvou etap. V první etapě uvádění 

nových časopiseckých titulů na domácí i zahraniční trh a statického obchodního 

přístupu k televizním aktivitám (1985–1998) se provozní výkonnost vydavatelství 

zvyšovala. Zisk dle hodnoty EBITDA295 za rok 1996 činil 220 milionů eur, za rok 1997 

dosáhl 293 milionů eur a za rok 1998 již 378 milionů eur.296 Čistý zisk (EAT)297 

se pak kontinuálně zvyšoval z 84 milionů eur v roce 1996 na 141 milionů eur 

v roce 1998.298 

Po roce 1999 ovšem nastal ve finančním vývoji vydavatelství historicky 

výjimečný záporný trend. Důvodem pro něj byly zejména vysoké investice (účasti 

na produkčních televizních společnostech, nákup Heyne Verlag, výdaje v časopiseckém 

segmentu), které se chybně spoléhaly na nadále trvající pozitivní inzertní příjmy.299 

V roce 1999 dle ukazatele EBITDA klesla rentabilita vydavatelství na 345 milionů eur, 

v roce 2000 na 286 milionů eur a v roce 2001 dokonce na 43,5 milionu eur.300 Čistý zisk 

vydavatelství v roce 2000 se oproti předchozímu roku 1999 snížil o 35 % 

ze 151 na 98 milionů eur.301 O rok později byl pak Axel Springer AG zcela poprvé 

                                                 
294 POSTINETT, Axel. Springer goes Hollywood. archiv.handelsblatt.com [online]. 20.5. 1999, 96 [cit. 
25.4. 2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__059920176%7CHBPM__059920176/hitlist/70?all=. 
295 EBITDA (zkratka z anglického názvu pro earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortization) udává zisk před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace. EBITDA je indikátor, 
který ukazuje provozní výkonnost společnosti a užívá se tedy jako finanční ukazatel rentability. 
Diplomová práce používá ukazatel EBITDA, neboť vydavatelství Axel Springer AG od roku 2009 
přestalo ve svých výročních finančních zprávách zveřejňovat své hospodářské výsledky také pod jinými 
finančními indikátory (např. dříve přesnější ebita, ebit či ebt) a definitivně přešlo na uvádění svých 
hospodářských výsledků prostřednictvím ukazatele EBITDA. Pro jednotný charakter a porovnatelnost 
hospodářské kondice vydavatelství Axel Springer AG v čase jsou tak užívány hodnoty EBITDA, uváděné 
jednotně v měně euro. Pro prokazatelnější vyhodnocení ziskovosti vydavatelství bude jako druhý 
indikátor vždy zaveden ukazatel EAT (zkratka z anglického názvu pro earnings after taxes) jako čistý 
zisk a hospodářský výsledek za dané účetní období. 
296 Srovnání hodnot EBITDA dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG 1996, 1997, 1998. 
297 EAT (zkratka z anglického názvu pro earnings after taxes) udává čistý zisk po zdanění za dané účetní 
období. 
298 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 1998 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 1999, 
s. 2 [cit. 1.4. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31360/asv-gb1998.pdf. 
299 PASQUAY, Anja. Zur Lage der Zeitungen in Deutschland in 2000. bdzv.de [online]. Bundesverband 
Deutscher Zeitungsverleger, 20.7. 2000 [cit. 24.4. 2015]. Dostupné z: http://www.bdzv.de/maerkte-und-
daten/wirtschaftliche-lage/artikel/detail/zur_lage_der_zeitungen_in_deutschland_2000/. 
300 Srovnání hodnot EBITDA dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG 1999, 2000, 2001. 
301 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2001 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2002, 
s. 2 [cit. 22.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31353/gb_01.pdf. 
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ve své více než padesátileté existenci ve ztrátě. Čistý zisk zaznamenal z 98 milionů eur 

v roce 2000 dramatický propad o 302 % na ztrátu 198 milionů eur v roce 2001.302 

 

Tabulka č. 3: Výsledky hospodaření vydavatelství Axel Springer AG 

v letech 1996–2001303 

 

 

 

 

 

Televizní intervence vydavatelství Axel Springer AG představovaly stěžejní 

téma, které v popisu obchodních strategií nelze vynechat. Není ovšem tak důležité 

věnovat se mu z pohledu ekonomického efektu, jako si uvědomit, že taktické zápolení 

s Leo Kirchem ochromovalo strategické řízení postupně všech předsedů představenstva 

Axel Springer AG. Ostatně cíl úspěšně prorazit na televizní trh nebyl naplněn a televizní 

kapitola skončila v tomto období neziskově.304 Zásadním zdrojem výnosů nadále 

zůstával obchod s tištěnými médii. V letech 1998 až 2001 se výnosy novinových titulů 

stabilně na celkových výnosech vydavatelství podílely průměrně 53 % 

a výnosy časopiseckých titulů průměrně 26 % – noviny a časopisy tak zajišťovaly 

celkové výnosy vydavatelství z více než dvou třetin.305 

Navzdory posílené činnosti na evropských trzích, dosáhl za období 1985–2001 

výnos získaný zahraničním obchodem nanejvýše 16% podílu na celkových výnosech 

vydavatelství.306 Ve srovnání s jinými německými koncerny v té době 

tak Axel Springer AG v tržbách z mezinárodního obchodu zaostával. U mediálního 

koncernu Bertelsmann tvořily zahraniční aktivity 69% podíl na celkových výnosech, 

                                                 
302 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2001 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2002, 
s. 2 [cit. 22.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31353/gb_01.pdf. 
303 Kompletní přehled dostupných výsledků hospodaření vydavatelství Axel Springer Verlag/AG/SE 
dle finančních ukazatelů EBITDA a EAT viz. Příloha č. 1 a č. 2, s. 104. 
304 POSTINETT, Axel. Springer goes Hollywood. archiv.handelsblatt.com [online]. 20.5. 1999, 96 [cit. 
25.4. 2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__059920176%7CHBPM__059920176/hitlist/70?all=. 
305 Srovnání výročních finančních zpráv Axel Springer AG 1998, 1999, 2000, 2001. 
306 Srovnání výročních finančních zpráv Axel Springer AG 1998, 1999, 2000, 2001. 

Rok EBITDA (EUR) EAT (EUR) 
1996 220 000 000 84 000 000 
1997 293 000 000 108 000 000 
1998 378 000 000 141 000 000 
1999 345 000 000 151 000 000 
2000 286 000 000 98 000 000 
2001 43 500 000 -198 000 000 
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u vydavatelské skupiny Holtzbrinck307 40% a u vydavatelství Heinrich Bauer Verlag 

30%.308 

 

2.2 Období 2002–2006 

2.2.1 Personální obměna 

Vydavatelství Axel Springer AG se jako největší evropské vydavatelství novin 

nacházelo po roce 2001 v nežádoucím stavu. Springerův dům vykazoval ekonomické 

ztráty a strategicky i vizionářsky zůstával za ostatními německými mediálními domy 

pozadu. Vedle toho podnik neměl minimálně deset let stabilní vedení, 

„[…] na manažerské i šéfredaktorské úrovni působil kvůli permanentnímu zájmovému 

hájení pozic přestárle a ve vydavatelství panovala nezdravá atmosféra na pomezí 

rivality a lhostejnosti“.309 

Za této situace se hlavní akcionářka Friede Springer rozhodla k 1. lednu 2002 

jako nového předsedu představenstva jmenovat namísto očekávaného kandidáta 

Clause Larasse, který ve vydavatelství dvacet let zastával přední manažerské funkce, 

teprve osmatřicetiletého Mathiase Döpfnera.310 Od předsednictví Petera Tamma byl 

po dvanácti letech Döpfner prvním předsedou, který nebyl do funkce dosazen zvenčí, 

nýbrž vycházel z interních struktur vydavatelství.311 S dnešním odstupem se uvedení 

Döpfnera do úřadu jeví jako zásadní premisa pro transformaci Axel Springer AG 

v současný digitální dům. 

Döpfnerova kariéra začala ve Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 

kde působil jako zahraniční zpravodaj. Posléze jej provázely nezdary 

                                                 
307 Georg von Holtzbrinck (dnes oficiálně Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH) bylo jako 
vydavatelství založeno v roce 1948 Georgem von Holtzbrinckem a řadí se dnes k největším mediálním 
domům Německa. Vydavatelství Georg von Holtzbrinck v současnosti vydává např. tištěné tituly 
Tagesspiegel, Die Zeit, Handelsblatt či Wirtschaftswoche. 
308 SJURTS, Insa. Think global, act local – Internationalisierungsstrategien deutscher Medienkonzerne. 
bpb.de [online]. Bundeszentrale für politische Bildung, 11.3. 2004 [cit. 19.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.bpb.de/apuz/28448/think-global-act-local-internationalisierungsstrategien-deutscher-
medienkonzerne?p=all. 
309 HAMANN, Götz. Ein Mann für jede Tonart. zeit.de [online]. 8.5. 2002 [cit. 19.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.zeit.de/2002/20/Ein_Mann_fuer_jede_Tonart. 
310 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2001 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2002, 
s. 2-3 [cit. 22.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31353/gb_01.pdf. 
311 SIMON, Ulrike. Mathias Döpfner : Der Weg an die Spitze des Springer-Verlages ist frei. 
tagesspiegel.de [online]. 29.8. 2000 [cit. 17.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.tagesspiegel.de/medien/mathias-doepfner-der-weg-an-die-spitze-des-springer-verlages-ist-
frei/162516.html. 
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na šéfredaktorských pozicích ve Wochenpost312 (1994–1996) a v Hamburger 

Morgenpost (1996–1998).313 Zlomem v kariéře byla v roce 1998 nabídka šéfredaktorské 

funkce v deníku Die Welt.314 To, co se Döpfnerovi nepodařilo u Wochenpost 

a Hamburger Morgenpost, dokázal během dvou let u prakticky trvale ztrátového 

Die Welt – „[…] redakčně reorganizoval jeho strukturu, upravil jeho layout, 

s čímž deník získal čerstvý profil a nové čtenáře“.315 Pozitivní vývoj u prodaného 

nákladu potvrzují i výroční finanční zprávy. V roce 1998 činil průměrný prodaný náklad 

Die Welt 218 798 výtisků, v roce 1999 již 233 959 výtisků a v roce 2000 dokonce 

250 344 výtisků.316 Naopak od roku 2002 lze u deníku pod novými šéfredaktory 

Wolframem Weimerem a Jan-Ericem Petersem pozorovat propad průměrného 

prodaného nákladu až na 203 376 výtisků v roce 2004.317 Po uvedení deníku Die Welt 

také v jeho novém formátu Welt Kompakt se ovšem úspěšně dařilo průměrný prodaný 

náklad mezi roky 2005–2008 opět kontinuálně zvyšovat.318 

Když od roku 2000 přicházela obchodní politika televizní ofenzívy tehdejšího 

předsedy představenstva Augusta Fischera o důvěru rodinných dědiců v dozorčí radě, 

byla zahájena příprava Döpfnera jako pravděpodobného Fischerova nástupce. 

V červenci 2000 se stal Döpfner členem představenstva jako nově zvolený předseda 

elektronických médií a multimédií vydavatelství Axel Springer AG.319 Vzápětí byl 

v listopadu téhož roku jmenován zároveň předsedou nejdůležitějšího rezortu 

vydavatelství – novinové divize.320 Toto rozhodnutí, vést dvě doposud oddělená 

oddělení pod jednotným řízením, předjímalo budoucí kurz, kterým se vydavatelství 

chtělo ubírat. Döpfner v tiskovém prohlášení na konci roku 2000 uvedl, 

že „[…] vydavatelství Axel Springer AG očekává silné budoucí propojení obchodu 

                                                 
312 Wochenpost (1953–1996) byly největší týdenní noviny bývalé Německé demokratické republiky. 
Nejvyšší průměrný náklad dosáhl 1 300 000 výtisků. 
313 JAKOBS, Hans-Jürgen. Springer-Chef ohne Fortune : Bildstörung auf allen Kanälen. sueddeutsche.de 
[online]. 19.5. 2010 [cit. 10.4. 2015]. Dostupné z: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/springer-chef-
ohne-fortune-bildstoerung-auf-allen-kanaelen-1.903950. 
314 Tamtéž. 
315 LIPINSKI, Gregory. Der Über-Springer. archiv.handelsblatt.com [online]. 30.8. 2000, 
167 [cit. 12.4. 2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__080030237%7CHBPM__080030237/hitlist/40?all=. 
316 Srovnání výsledků výročních finančních zpráv Axel Springer AG 1998, 1999, 2000. 
317 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2004 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2005, 
s. 39 [cit. 12.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/24625/gb_d_kpl_es_8.3.05.pdf. 
318 Viz. kapitola 2.2.3 Ekonomické výsledky, s. 58, a kapitola 2.3.2 Ekonomické výsledky, s. 80. 
319 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2000 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2001, 
s. 5 [cit. 29.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31356/gb_2000.pdf. 
320 Tamtéž, s. 5. 



 

 

 

49

internetových a tištěných médií a chce na něj být organizačně připravené“.321 

Friede Springer před „prasknutím internetové bubliny“ v roce 2001 intenzivně 

podporovala Döpfnerovy investice do New Economy322 jako příležitost vymanit 

se „[…] ze zbytečně plýtvané námahy z koncentrování se na televizní strategii“.323 

Döpfnerovo jmenování členem představenstva a následně 1. ledna 2002 

předsedou představenstva neznamenalo pouze – do té doby běžnou – změnu 

na vrcholku managementu vydavatelství. Döpfner ve vydavatelství zahájil generační 

obměnu. Ta se týkala vedení téměř všech novinových titulů – novým šéfredaktorem 

deníku Bild se stal šestatřicetiletý Kai Diekman, šéfredaktorem nedělníku 

Bild am Sonntag čtyřiatřicetiletý Claus Strunz, šéfredaktorem deníku Die Welt 

pětatřicetiletý Wolfram Weimar, šéfredaktorem nedělníku Welt am Sonntag 

dvaačtyřicetiletý Thomas Garms a šéfredaktorem B.Z. šestačtyřicetiletý 

Georg Gafron.324 Stejně tak Döpfner ovlivnil složení v dozorčí radě. Poté, co se již 

v roce 2001 zasadil o odvolání Petera Boenische, vystrnadil obchodními transakcemi 

22. listopadu 2002 také Leo Kircha.325 Všechny personální výměny měly vždy 

dva společné jmenovatele. Döpfner se obklopoval spřátelenými kolegy 

ze svých předchozích zaměstnání (viz. jména šéfredaktorů) a snažil se rozvázat veškeré 

spojenecké personální vazby na Leo Kircha, které do té doby ve vydavatelství 

prodlužovaly ony manažerské zákopové války.326 

 

2.2.2 Úspory a konsolidace 

Personální turbulenci doprovázelo nové strategické směřování, které Döpfner 

do roku 2006 prosazoval a které lze dle aktivit uvedených ve výročních finančních 

zprávách shrnout do pěti okruhů. Pro období 2002–2006 byly charakteristické zaprvé 

                                                 
321 LIPINSKI, Gregory. Der Über-Springer. archiv.handelsblatt.com [online]. 30.8. 2000, 
167 [cit. 12.4. 2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__080030237%7CHBPM__080030237/hitlist/40?all=. 
322 Pojem New Economy označuje přechod z ekonomiky orientované na produkci zboží na ekonomiku 
orientovanou na poskytování služeb, především pak internetových služeb.  
323 KNAPE, Alexandra. Tabula rasa in allen Bereichen. manager-magazin.de [online]. 7.1. 2002 
[cit. 3.4. 2015]. Dostupné z: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/it/a-175768.html. 
324 Chef-Rotation bei allen Gazetten. manager-magazin.de [online]. 26.10. 2000 [cit. 28.3. 2015]. 
Dostupné z: http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/a-99994.html. 
325 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2001 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2002, s. 8, 
s. 12 [cit. 22.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31353/gb_01.pdf. 
326 HAMANN, Götz. Von Quoten und Klickraten : Die Medienmacher der Zukunft. zeit.de [online]. 
4.1. 2001 [cit. 2.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.zeit.de/2001/02/Von_Quoten_und_Klickraten_Die_Medienmacher_der_Zukunft. 
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významné úspory a konsolidace portfolia produktů, zadruhé ukončení ztrátové obchodní 

spolupráce s Leo Kirchem, zatřetí rozvoj tištěných médií výsadně na trzích východní 

a střední Evropy, začtvrté formulace perspektiv pro dlouhodobý růst vydavatelství 

a zapáté vytvoření investičního kapitálu pro výstavbu elektronických médií.327 

Ačkoli se také období 2002–2006 vyznačuje mnohými změnami ve skladbě 

produktového portfolia vydavatelství, je obchodní strategie této etapy poměrně 

jednoduše čitelná. Z pohledu portfolia lze hovořit o pětiletém úsporném režimu, 

který vycházel z neefektivního řízení vydavatelství v předchozích letech 1985–2001 

a z nepříznivých makroekonomických podmínek inzertní recese let 2001–2003.328 

Döpfnerův razantní úsporný program zasáhl do několika oblastí. Významně 

se promítl do personální reorganizace vydavatelství. Zatímco za předchozích předsedů 

představenstva se počet zaměstnanců do roku 2001 nepřetržitě navyšoval až na počet 

14 069, po roce 2002 měl podnik 13 203 zaměstnanců.329 Mnohem citelnější redukce 

personálních kapacit následovala v roce 2003, kdy počet zaměstnanců rázem klesl 

na 10 949 a do roku 2006 se kontinuálně snižoval až na 9 733 zaměstnanců.330 

V tomto období tak bylo zrušeno 31 % veškerých pracovních pozic. 

Strategie úspor a konsolidace přinesla první velkou vlnu prodejů. V kontrastu 

k dřívějšímu kurzu vydavatelství jednal Döpfner jak v segmentu knižního 

nakladatelství, tak v televizním segmentu. Hned v roce 2002 z ekonomických důvodů 

rozprodal teprve před rokem ustavenou, kompletní nakladatelskou skupinu 

Ullstein-Heyne-List mezi Bertelsmannovo nakladatelství Random House a švédský 

mediální koncern Bonnier.331 Když bylo v roce 2003 převedeno knižní a časopisecké 

vydavatelství Weltkunst Verlag na bavorskou investiční skupinu Arques Gruppe, 

vydavatelství Axel Springer AG kompletně dokončilo své stažení z knižního trhu.332 

Döpfner částečně uzavřel také televizní kapitolu. V lednu 2002 využil právo speciálního 

                                                 
327 Srovnání obchodních transakcí ve výročních finančních zprávách Axel Springer AG 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006. 
328 PASQUAY, Anja. Zur Lage der Zeitungen in Deutschland 2004. bdzv.de [online]. Bundesverband 
Deutscher Zeitungsverleger, 30.8. 2004 [cit. 7.4. 2015]. Dostupné z: http://www.bdzv.de/maerkte-und-
daten/wirtschaftliche-lage/artikel/detail/zur_lage_der_zeitungen_in_deutschland_2004/. 
329 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2002 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2003, 
s. 61 [cit. 25.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31351/gb_02.pdf. 
330 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2006 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2007, 
s. 1 [cit. 17.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/23130/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2006.pdf. 
331 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2002 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2003, 
s. 19 [cit. 25.3. 2015]. 98 s. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31351/gb_02.pdf. 
332 Internationalisierung (1996–2006). axelspringer.de [online]. [cit. 27.2. 2015]. Dostupné z: 
https://www.axelspringer.de/chronik/cw_chronik_jahrzehnt_de_99729.html. 
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dodatku ve smlouvě o povinném odkupu 11,5% podílu Axel Springer AG v televizní 

společnosti ProSiebenSat.1 Leo Kirchem za 767 milionů eur.333 Tím Döpfner nejenže 

uvrhl skupinu Kirch-Gruppe, která své mnohé finanční povinnosti nebyla schopna plnit, 

do insolvenčního řízení, ale také na Kircha vyvinul dostatečný tlak, aby prodal svých 

již 40 % akcií v Axel Springer AG, a odešel tak z dozorčí rady vydavatelství.334 

Tímto byl obchodní i mocenský svár mezi vydavatelstvím Axel Springer AG 

a magnátem Leo Kirchem po zhruba sedmnácti letech uzavřen. Dozorčí rada 

i předsednictvo vydavatelství tento akt oslavně prezentovaly jako návrat k tradici, 

kdy „Springerův dům opět patří Springerům“335.336 

Prodeje postihly také zahraniční obchod s tištěnými médii. Silný strategický 

akcent na mezinárodní trh s magazíny zůstával typickou obchodní politikou i pro toto 

období. Ovšem zahraniční aktivity vydavatelství Axel Springer AG se nově přednostně 

soustředily na východoevropský a středoevropský trh, zatímco účasti v západním 

regionu Evropy byly ukončovány. „V roce 2002 vydavatelství na západních trzích 

přerušilo vydávání 17 magazínů a novin a prodalo celkem 17 podílů na různých 

vydavatelských aktivitách“.337 Svůj obchod Axel Springer AG omezoval zejména 

ve Španělsku (prodej všech časopisů o bydlení a dekoraci – například Micasa, 

Nuevo Estilo), v Rakousku (například prodej podílu na vydavatelství Sportmagazin 

Verlag), nebo ve Francii (prodej lifestylových magazínů Bien Dans Ma Vie! 

a Men´s Health).338 

                                                 
333 Viz. kapitola 2.1.2 Internacionalizace a televizní vysílání, s. 44. Vzhledem k finančním ztrátám 
Kirchovy zpoplatněné televize Premiere a celkovému zadlužení Kirch-Gruppe, nebyl Leo Kirch 
v roce 2002 schopen plnit své finanční závazky vůči mnohým obchodním partnerům, včetně vydavatelství 
Axel Springer AG. Nedošlo tak ke smluvně stanovenému odkupu za 767 milionů eur, ale k uzavření nové 
dohody. Podle ní bylo vydavatelství Axel Springer AG okamžitě vyplaceno 60,3 milionu eur a podíl 
vydavatelství Axel Springer AG v televizním koncernu ProSiebenSat.1 se zvýšil na 12 %. Finální 
zbývající transakce ve výši 509,4 milionu eur za odkoupení 12 % nakonec proběhla v roce 2008. 
(Viz. Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2004 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2005, 
s. 29 [cit. 12.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/24625/gb_d_kpl_es_8.3.05.pdf. a Axel 
Springer Verlag. Geschäftsbericht 2008 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2009, 
s. 3 [cit. 25.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/98346/geschaeftsbericht_2008.pdf. 
334 Springer kann 767 Millionen Euro von Kirch einklagen. archiv.handelsblatt.com [online]. 2002 [cit. 
3.4. 2015]. Dostupné z: https://archiv.handelsblatt.com/document?id=HBON__266154&src=hitlist. 
335 „Springer gehörte wieder Springer.“ 
336 PEITSMEIER, Henning. Der Schönfärber. faz.net [online]. 25.7. 2013 [cit. 8.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/mathias-doepfner-der-schoenfaerber-
12304992.html. 
337 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2002 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2003, 
s. 19 [cit. 25.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31351/gb_02.pdf. 
338 Porovnání portfolia magazínů ve výročních finančních zprávách Axel Springer AG z let 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006. 
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Naopak v prvním období započatá časopisecká expanze na trzích východní 

a střední Evropy intenzivně pokračovala i v této spořivé fázi 2002–2006. V Maďarsku 

byl Axel Springer AG s 10 tituly deníků339 a 22 časopisy340 k roku 2006 vedoucím 

vydavatelstvím maďarského trhu.341 Na polském trhu představoval se dvěma 

novinovými tituly342 a 14 časopisy343 v roce 2006 druhé největší časopisecké 

vydavatelství Polska.344 Dalšími důležitými trhy zůstávaly Česká republika (6 časopisů 

k roku 2006),345 Rumunsko (11 časopisů k roku 2006)346 a novým trhem se stalo 

také Rusko, na který Axel Springer AG vstoupil v roce 2003 založením dceřiné 

společnosti Axel Springer Russia a v roce 2004 následným uvedením 4 časopisů347.348 

Internacionalizace časopisecké produkce (a také novinové produkce, jak bude vzápětí 

vysvětleno) dosáhla svého vrcholu na konci roku 2007. Oproti roku 2001, kdy bylo 

                                                 
339 Stav k roku 2006 dle výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2006. Konkrétní skladba portfolia 
maďarských novinových titulů: deníky (Baranya, Kecskemét, Somogy, Békéscsaba, Szolnok, Heves, 
Komárom, Tolna); nedělníky (Vasárnap Reggel) a ekonomické noviny (Világgazdaság). 
340 Stav k roku 2006 dle výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2006. Konkrétní skladba portfolia 
maďarských časopisů: programové časopisy (Tvr-Hét, Tv Kéthetes, Tvr-Újság, Színes Kéthetes, Sárga 
Rtv); časopisy pro ženy (Kiskegyed, Fanny, Glamour, Hölgyvilág, Gyöngy); časopisy s hádankami 
a luštěním (Ügyes, Terefere, Kópé, Eszes, Jó vicc); motoristické časopisy (Auto Bild, Auto Motor); 
časopisy o dekoracích (Lakáskultúra); časopisy pro mládež (Popcorn, 100xszép); časopisy o vaření 
(Kiskegyed konyhája) a časopisy o záhadách (Csók és könny). 
341 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2006 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2007, 
s. 35 [cit. 17.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/23130/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2006.pdf. 
342 Stav k roku 2006 dle výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2006. Konkrétní skladba portfolia 
polských novinových titulů: deníky (Fakt, Dziennik). 
343 Stav k roku 2006 dle výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2006. Konkrétní skladba portfolia 
polských časopisů: časopisy pro ženy (Pani domu, Olivia); zpravodajské a ekonomické magazíny 
(Newsweek Polska, Forbes/Profit); časopisy pro mládež (Dziewczyna, Popcorn); časopisy o záhadách 
(Cienie i blaski, Sekrety serca); motoristické časopisy (Auto swiat); časopisy o počítačích 
(Komputer Swiat, Komputer Swiat Gry, Play). 
344 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2006 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2007, 
s. 35 [cit. 17.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/23130/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2006.pdf. 
345 Stav k roku 2006 dle výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2006. Konkrétní skladba portfolia 
českých časopisů: časopisy pro mládež (Top dívky, Popcorn); motoristické časopisy (Svět motorů, 
Auto tip); časopisy o  počítačích (Svět počítačů); časopisy pro muže (Playboy). 
346 Stav k roku 2006 dle výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2006. Konkrétní skladba portfolia 
rumunských časopisů: časopisy pro ženy (Olivia, Elle, Avantaje, 20 Ani, Familia Mea); časopisy 
pro mládež (Popcorn, Povesta Mea, Intamplari Adevarate, Viva); časopisy o dekoraci (Deco style, 
Elle decoration). 
347 Stav k roku 2004 dle výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2004. Konkrétní skladba portfolia 
ruských časopisů: ekonomické magazíny (Forbes Russia); zpravodajské magazíny (Russkij Newsweek); 
časopisy o počítačích (Computer Bild); lifestylové magazíny (OK!). 
348 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2006 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2007, 
s. 35 [cit. 17.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/23130/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2006.pdf. 
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vydavatelství zastoupeno v 15 zemích 80 časopisy, „[…] publikoval v roce 2007 

Axel Springer AG v 30 zemích více než 170 novin a časopisů“.349 

S pokračujícím obsazováním východních trhů souvisí zcela nový prvek 

ve strategii vydavatelství. V tomto období uváděl Axel Springer AG na východní trhy 

nejen vlastní časopisy, ale také své původní novinové tituly. Došlo tak k prolomení 

dlouho zastávané filozofie zakladatele Axela Springera o nemožnosti zavést novinový 

produkt na jiném než na domácím trhu. V roce 2003 byl prostřednictvím dceřiné 

společnosti Axel Springer Polska zahájen dle předlohy deníku Bild prodej celostátního 

polského bulvárního deníku Fakt,350 který do roku 2006 vykazoval stabilní prodaný 

náklad nad 500 000 výtisků.351 Od svého vzniku až dodnes si drží pozici 

nejprodávanějšího deníku Polska.352 Obdobně uvedl Axel Springer Polska na polský trh 

také nový celostátní seriózní deník Dziennik v roce 2006.353 Následující aktivity sice 

přesahují rámec sledovaného období 2002–2006, pro celistvost je však uvádím již v této 

souvislosti. V roce 2009 Axel Springer Polska etabloval nový ekonomický a názorový 

deník Dzennik Gazeta Prawna354 a svůj podíl na polském trhu rozšířil pomocí nabytých 

účastí na nejstarším celostátním sportovním deníku Przeglad Sportowy v roce 2007 

a celostátním sportovním deníku Sport v roce 2008 na celkových 45,2 %.355 

V souladu s prvním obdobím pokračovaly do roku 2007 také investice 

do segmentu domácích časopisů. Axel Springer AG sice prodal dva časopisy pro ženy 

Allegra a Journal für die Frau, ale rozšířil domácí portfolio o velmi úspěšný 

programový časopis TV Digital,356 dále o časopis pro ženy Jolie,357 časopis o zábavní 

                                                 
349 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2007 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2008, s. 14 [cit. 
20.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/30726/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2007.pdf. 
350 Fakt (*2003) je celostátní a nejprodávanější deník Polska. Dle údajů výroční finanční zprávy Axel 
Sprigner SE 2014 dosahoval v roce 2014 průměrný prodaný náklad 325 000 výtisků. 
351 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2006 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2007, s. 58 [cit. 
17.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/23130/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2006.pdf. 
352 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2014 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2015, s. 31 [cit. 
8.4. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/19209217/Geschaeftsbericht_2014.pdf. 
353 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2006 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2007, s. 58 [cit. 
24.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/23130/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2006.pdf.  
354 Dzennik Gazeta Prawna (*2009) vznikl sloučením seriózního deníku Dzennik s ekonomickým 
deníkem Gazeta Prawna. Dle údajů polského portálu media2.pl je v současnosti Dzennik Gazeta Prawna 
pátým nejprodávanějším deníkem Polska. V roce 2014 dosahoval průměrný prodaný náklad 
47 000 výtisků. 
355 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2009 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2010, s. 68 [cit. 
24.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/300736/GB_DE.pdf. 
356 TV Digital (*2004) je programový časopis vycházející ve čtrnáctidenní periodicitě. V roce 2014 
se průměrný prodaný náklad dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 1 800 000 výtisků. 
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elektronice Audio Video Foto Bild,358 o motoristické časopisy Auto Bild Allrad,359 

Auto Bild Sportcars,360 o ekonomický magazín EURO a EURO am Sonntag, časopis 

pro mládež Starflash a hudební časopis Rolling Stone.361 „S portfoliem 

více než 50 časopiseckých titulů bylo vydavatelství Axel Springer AG v roce 2006 i 2007 

třetím největším časopiseckým vydavatelstvím Německa“.362 

Vzhledem k nedobré finanční kondici vydavatelství po roce 2001 a nepříznivé 

inzertní konjunktuře až do roku 2003 se Döpfner v tomto období primárně soustředil 

na tištěné produkty, jejich sanaci a výstavbu.363 Obchod s tištěnými produkty totiž 

na rozdíl od elektronických médií přinášel vydavatelství okamžité příjmy. Döpfner 

proto opakovaně ve svých výročních prohlášeních prosazoval tři strategické pilíře, 

z nichž dva tato kapitola postupně probírala. Prvním bylo udržení vedoucího postavení 

v hlavní činnosti podnikání na německém trhu, druhým internacionalizace hlavní 

činnosti podnikání a třetím navíc cíl hlavní činnost podnikání digitalizovat.364 

Digitální aktivity byly ovšem v této době druhořadé a až na několik málo 

výjimek365 se skutečně omezovaly výhradně na pokračující digitalizaci mediálních 

obsahů. Proto poté, co byly již v druhé polovině 90. let spuštěny digitální verze welt.de, 

bild.de, abendblatt.de či berliner-morgenpost.de,366 dostaly v průběhu této etapy 

svou digitální podobu i další tituly. Jako ukázkové příklady lze jmenovat online 

magazíny maximonline.de, jolie.de, starflash.de, rollingstone.de, nebo finanční portál 

wallstreet-online.de.367 Mnohem spíše než o skutečné mediální podnikání v digitálním 

                                                                                                                                               
357 Jolie (*2003) je měsíčník pro ženy o módě, kráse, životním stylu, partnerských vztazích a sportu. 
Průměrný prodaný náklad v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de dosahoval zhruba 240 000 výtisků. 
358 Audio Video Foto Bild (*2003) je měsíčník soustředící se na srovnávací testy zábavní elektroniky. 
V roce 2014 činil průměrný prodaný náklad dle statistického portálu ivw.de 50 000 výtisků. 
359 Auto Bild Allrad (*2002) je motoristický měsíčník zaměřený na terénní automobily. Průměrný prodaný 
náklad v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de dosahoval 53 000 výtisků. 
360 Auto Bild Sportcars (*2002) je motoristický měsíčník zaměřený na sportovní automobily. Průměrný 
prodaný náklad se v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 60 000 výtisků. 
361 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2007 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2008, s. 31 [cit. 
20.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/30726/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2007.pdf. 
362 Tamtéž, s. 14. 
363 Springer : Täglich Umbau. zeit.de [online]. 18.10. 2001 [cit. 10.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.zeit.de/2001/43/Springer_Taeglich_Umbau. 
364 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2002 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2003, 
s. 4 [cit. 25.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31351/gb_02.pdf. 
365 Nákup internetového portálu s nemovitostmi PropertyGate.com v roce 2000 nebo inzertního portálu 
s nemovitostmi immonet.de v roce 2002. 
366 Viz. podrobněji kapitola 2.3.1 Digitalizace a transformace multimediálního vydavatelství v digitální 
dům, s. 62–65. 
367 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2006 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2007, 
s. 62-63 [cit. 17.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/23130/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2006.pdf. 
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prostředí se v tomto období teprve jednalo o formulování digitální strategie do příštích 

let a o vytváření investičních prostředků pro její realizaci.  

 

2.2.3 Ekonomické výsledky 

Döpfner přebíral vydavatelství Axel Springer AG v době inzertní recese 

(2001-2003) a rozpadu internetových ideálů se ztrátou 198 milionů eur. 

Díky okamžitým a rozsáhlým úsporným opatřením (personální reorganizace, prodeje 

v segmentech televize a knižního nakladatelství, prodeje aktivit na západních trzích, 

dočasné pozastavení investic) se mu v roce 2002 podařilo po prvním roce ve funkci 

dosáhnout konsolidovaného rozpočtu s čistým ziskem 61 milionů eur.368 

Oproti ztrátovému roku 2001 to znamenalo růst o 424 %. Provozní výkonnost 

vydavatelství se ovšem v roce 2002 pozitivně nevyvíjela. Finanční ukazatel rentability 

EBITDA se 145 miliony eur sice signalizoval oproti roku 2001 (43,5 milionu eur) 

zlepšení,369 ale byl stále výrazně pod hodnotami výsledků let 2000 (286 milionů eur), 

1999 (345 milionů eur) i 1998 (378 milionů eur).370 

Protože Döpfner restrukturalizaci vydavatelství provedl mohutně a v krátkém 

čase, mohl jít již v letech 2003 a 2004 proti obecnému trendu branže a zahájit 

anticyklické investice. Výše ročních investic Mathiase Döpfnera byla 

v uvedených letech oproti každoročním investicím v předchozím období 1985–2001 

sice téměř poloviční,371 přesto se jednalo o nejvyšší výdaje, které Döpfner za celou svou 

dobu řízení, tedy až do současného roku 2014, učinil.372 To opět poukazuje na poměrně 

nehospodárnou politiku nestabilního a nestrategického vedení v éře 1985–2001 

a současně na konsenzuálně spořivý Döpfnerův styl řízení.373 Investice Döpfner 

                                                 
368 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2002 [online]. Hamburg : Axel Springer Verlag, 2003, 
s. 19 [cit. 25.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/31351/gb_02.pdf. 
369 Tamtéž, s. 23. 
370 Srovnání hodnot EBITDA dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002. 
371 Dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG dosahovaly investiční výdaje např. v roce 1999 
243 milionů eur, v roce 2000 204 milionů eur a v roce 2001 pak 234 milionů eur. Naproti tomu 
Döpfnerova anticyklická investiční ofenzíva dosahovala dle údajů výročních finančních zpráv 
Axel Springer AG z let 2003 a 2004 výše 159 milionů eur v roce 2003 a výše 131 milionů eur 
v roce 2004. 
372 Dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG/SE z let 2005 až 2014 je možné monitorovat veškeré 
investice učiněné za vedení Mathiase Döpfnera: 82 milionů eur (2005), 72 milionů eur (2006), 59 milionů 
eur (2007), 47 milionů eur (2008), 39 milionů eur (2009), 59 milionů eur (2010), 112 milionů eur (2011), 
77 milionů eur (2012), 94 milionů eur (2013), 96 milionů eur (2014). 
373 Inside, Mathias Döpfner über Wachstum und Sparen [online]. Inside TV. 2015, 02:23-03:20. Dostupné 
z: https://www.youtube.com/watch?v=zcm19sLfSNs. 
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soustředil právě do rozvoje tištěných titulů v Německu a na zahraničních trzích. 

To se ukázalo jako úspěšné rozhodnutí, neboť v letech 2004, 2005 a 2006 provozní 

výkonnost společnosti výrazně vzrostla a EBITDA vydavatelství dosahovala svých, 

v té době historicky nejvyšších hodnot. V roce 2004 činila 433 milionů eur 

(49,3% nárůst oproti roku 2003), v roce 2005 pak 414 milionů eur (4,4% pokles oproti 

roku 2004) a v roce 2006 opět 433 milionů eur (4,4% nárůst oproti roku 2005).374 

Zatímco stabilizovanou hodnotu čistého zisku v roce 2002 zajistily úspory 

a prodeje, začaly se od roku 2004 do výše generovaného čistého zisku promítat právě 

již pozitivní operativní výsledky vydavatelství. V roce 2004 vykázal Axel Springer AG 

čistý zisk 148 milionů eur.375 V následujících dvou letech pak čistý zisk stejně 

jako EBITDA dosáhl historických maxim. V roce 2005 celých 231 milionů eur, 

v roce 2006 pak 291 milionů eur.376 S ohledem na svižné otočení dosavadního kurzu 

vydavatelství z finančního i strategického hlediska se Döpfnerovi začalo přezdívat 

„zázračné dítě hospodaření“377.378 

 

Tabulka č. 4: Výsledky hospodaření vydavatelství Axel Springer AG 

v letech 2002–2006379 

 

 

 

 

 

 

Úspěšnost anticyklických investic do tištěných médií na domácím i zahraničním 

trhu se potvrdila ve zvýšeném podílu výnosů novin a časopisů na celkových výnosech 

                                                 
374 Srovnání hodnot EBITDA dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG 2003, 2004, 2005, 2006. 
375 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2007 : Konzern Kennzahlen in Übersicht [online]. Berlin : 
Axel Springer Verlag, 2008, s. 1 [cit. 20.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/30726/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2007.pdf. 
376 Tamtéž, s. 1. 
377 „Das Wunderkind der Verlagswirtschaft.“ 
378 JAKOBS, Hans-Jürgen. Springer-Chef ohne Fortune : Bildstörung auf allen Kanälen. sueddeutsche.de 
[online]. 19.5. 2010 [cit. 10.4. 2015]. Dostupné z: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/springer-chef-
ohne-fortune-bildstoerung-auf-allen-kanaelen-1.903950. 
379 Kompletní přehled dostupných výsledků hospodaření vydavatelství Axel Springer Verlag/AG/SE 
dle finančních ukazatelů EBITDA a EAT viz. Příloha č. 1 a č. 2, s. 104. 

Rok EBITDA (EUR) EAT (EUR) 
2002 145 000 000 61 000 000 
2003 290 000 000 112 000 000 
2004 433 000 000 148 000 000 
2005 414 000 000 231 000 000 
2006 433 000 000 291 000 000 
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vydavatelství.380 Výnosy všech novinových titulů postupně stoupaly a v roce 2006 

dosáhly 61,6% podílu na celkových výnosech.381 Výnosy všech časopiseckých 

titulů v roce 2006 představovaly 33,1 % celkových výnosů.382 Ve sledovaném období 

2002–2006 tak obchod s novinami a časopisy zastával celkové výnosy vydavatelství 

ze 76 %–95 %.383 Naopak skutečnost, že obchod s digitálními médii hrál v této fázi stále 

ještě marginální roli, je vidět na jeho průměrném 3% podílu na celkových výnosech 

v daném údobí.384 

Zahraniční aktivity zůstávaly s průměrným 16% podílem na celkových výnosech 

sice procentuálně na stejné úrovni jako v předchozím období, ale vzhledem k zesílené 

provozní výkonnosti společnosti a zvýšení výnosnosti tištěných médií přinášely 

rentabilnější výsledky.385 

Vedle tohoto vývoje pokračoval stálý trend propadu prodaného nákladu zejména 

u deníku Bild a časopisů Hör zu a Bild der Frau. Prodaný náklad Bildu zaznamenal pád 

o více než půl milionu výtisků (konkrétně ze 4 121 289 v roce 2002 na 3 575 137 

v roce 2006).386 Prodané náklady dalších dvou časopisů rapidně klesly zhruba 

o 400 000 výtisků (časopis Hör zu z nákladu 1 902 351 v roce 2002 na náklad 

1 575 353 v roce 2006 a časopis Bild der Frau z nákladu 1 581 637 v roce 2002 

na náklad 1 101 741 v roce 2006).387 Oproti časově úměrnému období 1997–2001 klesly 

prodané náklady u všech tří titulů dvakrát více,388 což může být interpretováno 

jako jeden z důsledků nástupu nových technologií v období 2002–2006. 

                                                 
380 Na základě finančních údajů z výročních finančních zpráv Axel Springer AG z let 1998–2006 je možné 
toto tvrdit. Od roku 2002 a 2003 se sice do celkového obratu již nepromítaly prodané aktivity 
ze segmentu televize a knižního nakladatelství a mělo by tak dojít k přirozenému nárůstu podílu tištěných 
médií na celkovém obratu bez ohledu na zvýšení jejich výnosnosti. Ale aktivity ze segmentu televize 
a knižního nakladatelství byly již dříve v letech 2000 a 2001 nevýnosné. Proto je možné zvýšení podílu 
tištěných médií na celkovém obratu přisoudit zvýšení jejich výnosnosti. 
381 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2006 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2007, s. 42 [cit. 
17.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/23130/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2006.pdf. 
382 Tamtéž, s. 43. 
383 Srovnání podílu výnosů novin a časopisů na celkovém obratu dle výsledků výročních finančních zpráv 
Axel Springer AG 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.  
384 Srovnání podílu výnosů z digitálních aktivit na celkovém obratu dle výsledků výročních finančních 
zpráv Axel Springer AG 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 
385 Srovnání podílu výnosů ze zahraničních aktivit na celkovém obratu dle výsledků výročních finančních 
zpráv Axel Springer AG 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 
386 Srovnání prodaných nákladů deníku Bild dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006. 
387 Srovnání prodaných nákladů časopisů Hör zu a Bild der Frau dle výročních finančních zpráv 
Axel Springer AG 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 
388 Srovnání prodaných nákladů uvedených tří titulů dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 
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Tabulka č. 5: Vývoj průměrného prodaného nákladu titulů Bild, Hör zu, 

Bild der Frau v letech 2002–2006389 

 

Kompenzaci na domácím trhu nabízely prodané náklady deníku Die Welt 

a nového úspěšného programového časopisu TV Digital. Deník Die Welt po uvedení 

své značky ke konci roku 2004 také v novém formátu Welt Kompakt vykazoval stále 

vyšší prodané náklady (náklad 203 376 před relaunchem v roce 2004 stoupl na náklad 

262 223 v roce 2006).390 Programový časopis TV Digital pak v roce 2004 zahájil 

svou existenci s prodaným nákladem 1 127 544 výtisků, v roce 2006 zaznamenal 

prodaný náklad již 1 867 968 výtisků, a časopis se tak po deníku Bild stal 

druhým nejprodávanějším titulem vydavatelství Axel Springer AG.391 

 

Tabulka č. 6: Vývoj průměrného prodaného nákladu titulů Die Welt 

a TV Digital v letech 2002–2006392 

 

 

                                                 
389 Kompletní dostupný přehled vývoje průměrného prodaného nákladu deníku Bild viz. Příloha č. 10 
a č. 11, s. 112–113, a časopisu Hör zu viz. Příloha č. 12 a č. 13, s. 114–115. 
390 Srovnání prodaných nákladů deníku Die Welt dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG 2003, 
2004, 2005, 2006. 
391 Srovnání prodaných nákladů časopisu TV Digital dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG 
2004, 2005, 2006. 
392 Kompletní dostupný přehled vývoje průměrného prodaného nákladu deníku Die Welt viz. Příloha č. 8 
a č. 9, s. 110–111, a časopisu TV Digital viz. Příloha č. 14 a č. 15, s. 116. 

Rok Bild Hör zu Bild der Frau 

2002 4 121 289 1 902 351 1 581 637 
2006 3 575 137 1 575 353 1 101 741 

Změna počtu výtisků -546 152 -326 998 -479 896 
Změna v procentech -13 % -18 % -30 % 

Rok Die Welt TV Digital 

2004 203 376 1 127 544 
2006 262 223 1 867 968 

Změna počtu výtisků +58 847 +740 424 
Změna v procentech +22 % +40 % 
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2.3. Období 2007–2014 

2.3.1 Digitalizace a transformace multimediálního vydavatelství 

v digitální dům 

Po konsolidaci portfolia i rozpočtu hledalo vydavatelství Axel Springer AG nové 

možnosti, jak vedle pokračující strategie internacionalizace zajistit další růst. 

Ve výroční zprávě roku 2005 byly poprvé otevřeně přiznány dvě různé strategie: „První 

variantou je etablovat se vedle úspěšného podnikání s tištěnými médii také v televizním 

průmyslu a stát se hlavním producentem digitálního obsahu pro celé Německo. Druhou 

variantou je cesta menších akvizic do více digitálních internetových aktivit 

na zahraničních trzích“.393 Důvody pro zahájení ofenzivní celosvětové digitální 

strategie v roce 2007 přitom nevycházely čistě z vlastní vůle vydavatelství, nýbrž 

do jisté míry vyplynuly ze dvou výrazných okolností let 2006 až 2008 – ze zákazu fúze 

s ProSiebenSat.1 a z ekonomické krize. 

Preferovaná byla původně první varianta a Axel Springer AG 

po restrukturalizační fázi opět usiloval o větší účast na televizním koncernu 

ProSiebenSat.1. Po insolvenčním řízení s ProSiebenSat.1 v roce 2002 získala televizní 

společnost v srpnu 2003 za 525 milionů eur americká investiční firma P7S1 Holding 

L.P. amerického miliardáře Haima Sabana.394 V průběhu roku 2005 však Saban 

oznámil, že chce svůj 88% podíl na ProSiebenSat.1 prodat.395 Toho Döpfner využil 

a „5. srpna 2005 byla mezi Döpfnerem a Sabanem podepsána obchodní smlouva 

o nákupu většinového 75% podílu v ProSiebenSat.1 vydavatelstvím Axel Springer AG 

za 2,5 miliardy eur“.396 Transakci ovšem musel nejprve prošetřit Spolkový kartelový 

úřad (SKÚ) a dle Zákona o ochraně hospodářské soutěže397 rozhodnout o jejím 

schválení či zákazu. „Zákon o ochraně hospodářské soutěže pak reguluje německý 

                                                 
393 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2005 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2006, s. 2 [cit. 
19.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/24592/axelspringer_gb2005_de.pdf. 
394 ProSiebenSat.1. bpb.de [online]. [Bonn] : Bundeszentrale für politische Bildung, 1.9. 2012 [cit. 
13.4. 2015]. Dostupné z: http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/mediendatenbank/133457/prosiebensat-
1?p=all. 
395 Übernahme von ProSieben : Springer ist Kartellamt bereits mächtig genug. archiv.handelsblatt.com 
[online]. 18.1. 2005 [cit. 16.3. 2015]. Dostupné z: 
https://archiv.handelsblatt.com/document/HBON__HB_1142470/hitlist/0?all=. 
396 Tamtéž. 
397 Německy Wettbewerbsrecht. Zákon o ochraně hospodářské soutěže obsahuje dva zákony Zákon 
proti nekalé hospodářské soutěži (Lauterkeitsrecht) a Zákon proti omezování hospodářské soutěže 
(Kartellrecht) a garantuje podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže ve Spolkové republice 
Německo. 
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mediální trh nikoli úpravou o maximálních podílech, kterých mohou mediální podniky 

na mediálním trhu dosáhnout, […] ale prostřednictvím tzv. kontrol fúzí,398 

které posuzují možnosti sloučení jednotlivých mediálních podniků“.399 

Plánované převzetí největší televizní společnosti Německa vydavatelstvím 

Axel Springer AG vyvolalo vlnu kritiky u konkurenčních koncernů (např. mediální 

koncern Bertelsmann a jeho televizní skupina RTL Group), politiků (např. předsedkyně 

CDU Angela Merkel) i žurnalistů (např. týdeník Der Spiegel).400 Magazín Der Spiegel 

bezprostředně na situaci reagoval a ve svém týdenním vydání z 15. srpna 2005 

publikoval článek, v němž Döpfnera alegoricky tituloval jako „občana Döpfnera“401 

a opět upozorňoval na hrozící koncentraci mediální moci, která by v Německu neměla 

od druhé světové války obdoby.402 

Sledování první strategické koncepce a veřejnou kritiku ukončilo rozhodnutí 

Spolkového kartelového úřadu, který 23. ledna 2006 ve svém oficiálním prohlášení 

zveřejnil výsledky provedené kontroly fúze a sloučení společností ProSiebenSat.1 

a Axel Springer AG zakázal. Dle prezidenta SKÚ, Ulfa Bögeho, „by fúze vedla 

jak na inzertním televizním trhu, tak na čtenářském trhu se stánkovým prodejem novin, 

a stejně tak na celospolkovém inzertním novinovém trhu ke koncentraci moci, 

která odporuje ustanovením Zákona proti omezování hospodářské soutěže“.403 

V tištěných médiích vykazoval německý trh od 90. let vysokou konkurenci 

a přesycení. Velké akvizice v jiných mediálních segmentech pak byly na domácím trhu 

vyloučeny z antimonopolních důvodů. Dle Döpfnera se tato konstelace rovnala 

nulovému prostoru pro jakýkoli další růst na území Německa v segmentu tradičních 

médií.404 Na zahraničních trzích vydavatelství činné již bylo. Po sanačním období 

                                                 
398 Německy Zusammenschlusskontrolle či Fusionskontrolle. Jedná se o instrument v rámci Zákona 
o ochraně hospodářské soutěže, který má zamezit nadměrné koncentraci vlastnické moci, 
která by narušovala svobodnou a volnou hospodářskou soutěž. 
399 Bundeskartellamt, Referat für Öffentlichkeitsarbeit. Re : Frage zum Wettbewerbsrecht 
auf dem Medienmarkt [elektronická pošta]. 15.4. 2015. Osobní komunikace. 
400 RAAB, Klaus. Springer AG gegen Kartellamt : Wie groß darfs denn sein?. taz.de [online]. 19.8. 2008 
[cit. 13.4. 2015]. Dostupné z: http://www.taz.de/!21802/. 
401 „Citizen Döpfner.“ 
402 SCHULZ, Thomas, MAHLER, Armin, ROSENBACH, Marcel. Wir sind anders. Der Spiegel [online]. 
15.8. 2005, 33, s. 46 [cit. 3.4. 2015]. Dostupné z: 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/41429204. 
403 Bundeskartellamt untersagt Fusion Springer/ProSiebenSat.1. bundeskartellamt.de [online]. 
Bundeskartellamt Deutschlands, 24.1. 2006 [cit. 15.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2006/24_01_2006_Spring
er_Untersagung.html. 
404 Nach der Übernahme von ProSiebenSat.1 sieht Döpfner keinen Spielraum mehr : Springer-Chef 
schließt weitere große Zukäufe aus. archiv.handelsblatt.com [online]. 13.8. 2005 [cit. 15.3. 2015]. 
Dostupné z: https://archiv.handelsblatt.com/document/HBON__HB_1087357/hitlist/0?all=. 
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2002–2006 bylo i dobře stabilizované. Ale nedařilo se mu dohnat jistý strategický 

náskok ostatních německých mediálních domů z let 1985–2001, což se projevovalo 

například neschopností více integrovat další média do vlastních struktur.405 

Po neúspěšné televizní iniciativě se vydavatelství rozhodlo svůj multimediální profil 

i konkurenční strategický náskok získat druhou variantou internetových investic.406 

Mathias Döpfner v roce 2007 zveřejnil již jediný cíl „[…] transformovat vydavatelství 

tištěných médií v integrované multimediální vydavatelství“.407 

Spolu s neuskutečněnou akvizicí ProSiebenSat.1 se na povedeném zahájení 

multimediální transformace jako druhá okolnost podílela ekonomická krize let 2008 

a 2009. V hospodářsky obtížném roce 2008 byla vydavatelství Axel Springer AG 

vyplacena celková suma 509,4 milionu eur za jeho zbývající podíly 

v ProSiebenSat.1408.409 To Döpfnerovi umožnilo nejen investovat, ale za ekonomické 

krize navíc „[…] investovat do aktiv New Economy za tzv. Old Economy ceny“.410 

Stejně jako v počátku konsolidačního období a inzertní krize let 2001–2003 Döpfner 

využil nástroj anticyklických investic.411 

Digitální strategie se skládala ze tří pilířů a měla v internetovém prostředí 

kopírovat mediální podnikání respektive činnosti, jež byly klíčovými kompetencemi 

vydavatelského domu již v analogovém světě.412 Jednalo se zaprvé o rozvoj značek 

a obsahu tištěných médií v digitálním formátu (dnes součást segmentu 

Prodej obsahu413), zadruhé o obchod s inzercí prostřednictvím online marketingu 

                                                 
405 Döpfner erfüllt Springers Traum. archiv.handelsblatt.com [online]. 5.8. 2005 [cit. 16.3. 2015]. 
Dostupné z: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/portrait-des-springer-chefs-
doepfner-erfuellt-springers-traum/2535600.html. 
406 NOAH Leaders Connected, NOAH 2014, Dr. Mathias Döpfner, Axel Springer [online]. Noah 
Advisors. 2014, 03:30-04:33. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=lTVSj8jzFIg. 
407 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2007 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2008, s. 5 [cit. 
20.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/30726/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2007.pdf. 
408 Viz. pozn. p. č. v kapitole 2.2.2 Úspory a konsolidace, s. 51. 
409 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2008 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2009, s. 3-4 [cit. 
25.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/98346/geschaeftsbericht_2008.pdf. 
410 BAUER, Florian, KANSKY, Holger, KIRCHER, Lukas, MEIER, Christian und RIEFLER, Katja. 
Alles Digital : Zeitungen im Crossmedia-Zeitalter. Berlin : Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, 
2012. ISBN 978-3-939705-12-3, s. 7. 
411 Interview : Mathias Döpfner [online]. turi2.tv. 2014, 01:13-01:45. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=WYANaEVxh8M. 
412 NOAH Leaders Connected, NOAH 2014, Dr. Mathias Döpfner, Axel Springer [online]. Noah 
Advisors. 2014, 01:50-02:20. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=lTVSj8jzFIg. 
413 Do segmentu Prodej obsahu (Bezahlangebote) je zařazena veškerá nabídka prodeje mediálního obsahu 
a na něj navázaného prodeje inzerce a anonce, aniž by bylo u mediálního obsahu nadále rozlišováno mezi 
jeho tištěnou a digitální formou. Tím, že takto vydavatelství u prodeje mediálního obsahu 
(Bezahlangebote) přestalo nadále rozlišovat mezi tištěnou a digitální podobou, není již možné uceleně 
zjistit, jaké příjmy a zisky vydavatelství mělo zvlášť v segmentu prodeje tištěných médií (příjmy a zisky 
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(dnes segment Inzerce414) a zatřetí o expanzi do rubrik online trhů s nemovitostmi, 

automobily a nabídkou pracovních míst (dnes segment Anonce415).416 To také imitovalo 

tradiční vzorec generování zisku ze tří zdrojů příjmů (z prodeje mediálního obsahu, 

z inzerce a z anonce), v digitálním prostředí ovšem i mimo mediální produkty.417 

Realizace těchto jednotlivých pilířů nezapočala se stejnou intenzitou ve stejném 

časovém bodě, nýbrž se rozvíjela postupně. Dnes bychom tak na základě různých druhů 

internetových akvizic v průběhu času mohli určit následující periodizaci digitalizace 

vydavatelství Axel Springer SE418 včetně jejích proměn. 

K realizaci prvního pilíře, kdy značky a obsahy z portfolia tištěných médií 

získávaly svou digitální podobu (součást segmentu Prodej obsahu), docházelo 

již od druhé poloviny 90. let, tehdy však ještě bez přesné definice. Vůbec prvními 

německými novinami publikovanými na internetu byly 5. května 1995 

Schweriner Volkszeitung419.420 Mezi magazíny si prvenství získal zpravodajský týdeník 

Der Spiegel, který se na internetu objevil již 25. října 1994.421 Prvním online výstupem 

vydavatelství Axel Springer AG pak byla webová stránka welt.de v roce 1995, webová 

                                                                                                                                               
z prodeje tištěného mediálního obsahu a příjmy a zisky z inzerce a anonce navázaných na tyto mediální 
obsahy) a jaké v segmentu prodeje digitálních médií (příjmy a zisky z prodeje digitálního mediálního 
obsahu a příjmy a zisky z inzerce a anonce navázaných na tyto mediální obsahy). 
414 Do segmentu Inzerce (Vermarktungsangebote) jsou zařazeny veškeré digitální aktivity spojené 
v digitálním prostředí s obchodem s  inzercí na nemediálních produktech. 
415 Do segmentu Anonce (Rubrikenangebote) jsou zařazeny veškeré digitální aktivity spojené v digitálním 
prostředí s obchodem s anoncí na nemediálních produktech. 
416 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2007 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2008, 
s. 22-23 [cit. 20.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/30726/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2007.pdf. 
417 Pojem mediální produkt (případně média) autorka užívá k definování tištěných či digitálních médií 
jako nosičů mediálního obsahu. 
418 Dne 2. prosince 2013 došlo k přeměně vydavatelství z národní akciové společnosti na současnou 
evropskou akciovou společnost SE (Axel Springer SE). Tato právní forma usnadňuje mezinárodní 
podnikání a jeho mezinárodní expanzi zejména v evropském prostoru. Evropské akciové společnosti jsou 
obchodními společnostmi, jejichž právní forma je uznána ve všech členských státech EU. Tím 
je evropským akciovým společnostem umožněno například fúzovat s jinými národními společnostmi 
v rámci evropského prostoru, aniž by tyto fúze podléhaly vysokým administrativním poplatkům 
či nutnosti zavádění nových formalit pro dceřiné společnosti aj. Axel Springer SE využívá tuto právní 
formu s cílem finančně a časově zefektivnit své akvizice na evropských digitálních trzích. V následující 
části práce bude u názvu vydavatelství Axel Springer uváděna vždy již tato aktuální právní forma 
v podobě zkratky SE z důvodu zachování jednotnosti, a to i v případech, že se některé události odehrály 
před rokem 2013. 
419 Schweriner Volkszeitung (*1946) je regionální deník vycházející v Meklenbursku-Předním 
Pomořansku. Denní prodaný náklad se pohybuje kolem 90 000 výtisků. 
420 RIEFLER, Katja. Zeitung online : Neue Wege zu Lesern und Anzeigenkunden. Bonn : ZV, 1995. ISBN 
3-929-12218-9, s. 35. 
421 BÖNISCH, Julia. Meinungsführer oder Populärmedium? : Das journalistische Profil von „Spiegel 
Online“. Münster : LIT, 2006. ISBN 3-825-89379-0, s. 7. 
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stránka bild.de následovala v roce 1996.422 Do dvou let se portfolio rozšířilo o dalších 

jedenáct portálů vlastních titulů – deníky abendblatt.de, berliner-morgenpost.de, 

bz-berlin.de a časopisy hoerzu.de, autobild.de, sportbild.de, computerbild.de, 

allegra.de, familie.de, rallyeracing.de, finanzenonline.de.423 Postupně byly 

digitalizovány prakticky veškeré tištěné tituly z domácího i zahraničního trhu patřící 

pod Axel Springer SE. Od roku 2007 vydavatelství však navíc zakládalo nové vlastní 

a již výhradně digitální magazíny – například the-avastar.com,424 luxusní iconist.de,425 

lifestylový stylebook.de,426 cestovatelský průvodce travelbook.de,427 interaktivní 

vypravěč o vědě epos-mag.com,428 ekonomický bilanz-magazin.de,429 nebo nedělník 

o dekoraci insblaue.so430.431 

Myšlence prvního pilíře, tedy digitalizovat mediální obsah, pak odpovídaly 

i pozdější nákupy nevlastních online portálů (tuzemských i zahraničních), které také 

stále častěji postrádaly svou tištěnou podobu a opíraly se již pouze o svou digitální 

existenci. Jako příklady lze uvést následující internetové adresy: fotbalový 

transfermarkt.de,432 finanční wallstreet-online.de,433 regionální hamburg.de,434 

lifestylový aufeminim.com,435 na zdraví zaměřený onmeda.de,436 či polský zpravodajský 

onet.pl437.438 Z nejaktuálnějších akvizic, které bezesporu patří rovněž do této první 

                                                 
422 Bild.de – 1996. designtagebuch.de [online]. [cit. 16.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.designtagebuch.de/als-das-www-laufen-lernte/bild-de-1996/. 
423 Sledování rozvoje portfolia tuzemských elektronických médiích dle výročních finančních zpráv 
Axel Springer AG 1998, 1999. 
424 AVASTAR (2006-2008) byly týdenní internetové noviny, vycházející v anglické i německé jazykové 
verzi. Informovaly o novinkách z virtuálního světa Second Life. 
425 Iconist (2010) je německý digitální lifestylový magazín o luxusním zboží. Vedle internetové verze 
je magazín Iconist dostupný také ve formě zpoplatněné aplikace pro zařízení iPad. 
426 Stylebook (2011) je německý online lifestylový magazín především o módě, kráse a příbězích slavných 
hvězd. 
427 Travelbook (2013) je kombinace digitálního magazínu o cestování, digitálního průvodce a digitálního 
zprostředkovatele služeb na cestách. Projekt vznikl ve spolupráci s TripAdvisor. 
428 Epos (2014) je digitální magazín o historii a vědě, je určen pro zařízení iPad ve formě zpoplatněné 
aplikace a využívá nové metody story-tellingu. K dispozici je v německé a anglické jazykové verzi. 
429 BILANZ (2014) je německý online ekonomický investigativní magazín, výběrem témat zaměřený 
především na německý trh. Od 2. května 2014 začal magazín vycházet také v tištěné podobě. 
430 Insblaue (2014) je německý digitální nedělník o inspiraci pro domácnost, je určen především 
pro chytrá mobilní zařízení, ale díky responsivnímu designu je jeho využití možné na všech platformách. 
431 Sledování rozvoje portfolia tuzemských elektronických médiích dle výročních finančních zpráv 
Axel Springer AG/SE 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
432 Transfermarkt (2008) je kombinace online magazínu o fotbale a sociální sítě sdružující fotbalovou 
komunitu. 
433 Wallstreet:online (2007-2010) je druhý největší online portál o financích a kapitálových trzích 
v Německu a současně portál sdružuje největší online burzovní komunitu v zemi. 
434 Hamburg.de (2007) je kombinací online magazínu a servisního média pro lokalitu Hamburk.  
435 Aufeminim (2007) je od roku 2011 největším světovým online magazínem pro ženy. Hlavními tématy 
jsou móda, krása, mateřství, psychologie, kuchyně a svatby. 
436 Onmeda (2008) je magazínem o zdraví a medicíně a je publikován v několika jazykových verzích. 
437 Onet (2012) je vedoucí polský online zpravodajský magazín a servisní portál. 
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kategorie, nejvíce vyniká 100% účast na německé zpravodajské n24.de439 a dále účasti 

na zahraničních žurnalistických projektech jako nizozemském progresivním 

blendle.nl,440 americkém politicko-kulturním ozy.com,441 americkém moderátorském 

kanálu zuio.tv,442 dále na momentálně vznikajícím, prvním celoevropském magazínu 

o politice Evropské unie politico.eu,443 či na renomovaném businessinsider.com444.445 

Způsob monetizace těchto digitálních aktivit se od svého počátku řídil zejména 

principem získávání co možná největšího dosahu, díky kterému byly zajišťovány vyšší 

příjmy z internetové reklamy. Ceny internetové reklamy byly a jsou ovšem výrazně 

nižší než ceny inzerce v tištěných médiích, a proto příjmy z reklamy navázané 

na digitální média nekompenzovaly ztráty z obchodu s tištěnými médii.446 Proto 

Axel Springer SE upravil svou dosavadní strategii v rámci prvního pilíře a původní 

paradigma rozvoje značek a obsahu tištěných médií v digitálním formátu rozšířil také 

o paradigma rozvoje zpoplatněného obsahu tištěných médií v digitálním formátu.447 

Pod označením „Příplatek za exkluzivitu“448 pak v roce 2009 došlo k vůbec prvnímu 

zpoplatnění digitálních mediálních obsahů.449 Vydavatelství nejprve 9. prosince 2009 

nabídlo své první dvě zpoplatněné aplikace deníku Bild a Die Welt pro mobilní zařízení 

značky Apple a 15. prosince 2009 zavedlo na webových stránkách svých hlavních 

                                                                                                                                               
438 Navázané obchodní spolupráce Axel Springer AG/SE v rámci digitalizovaných žurnalistických obsahů 
zjištěny z oddílů Ekonomická zpráva a Ekonomická pozice výročních finančních zpráv 
Axel Springer AG/SE 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014. 
439 N24-Gruppe (2013) je největší německý informační producent pro zpravodajské vysílání, provozující 
vedle jiného také online zpravodajský portál n24.de. 
440 Blendle (2014) je nizozemská aplikace umožňující prodej žurnalistického obsahu po jednotlivých 
článcích a přitom z nejrůznějších novinových titulů na jednom místě. Tento systém je pro podobnost 
monetizačního principu označován jako „iTunes pro žurnalismus.“  
441 OZY (2014) je americký online magazín o kultuře. 
442 Zuio.tv (2014) je německý online portál se zpravodajským a zábavním video obsahem. 
443 Politico (2014) je nově vznikající magazín, který má dle americké předlohy nabídnout fundované 
zpravodajství o evropské politice v elektronické, případně také tištěné formě. 
444 Business Insider (2015) je americký, online portál o byznysu a technologiích pro osoby v řídicích 
funkcích. 
445 Navázané obchodní spolupráce Axel Springer SE v rámci digitalizovaných žurnalistických obsahů 
zjištěny z oddílů Ekonomická zpráva a Ekonomická pozice z výročních finančních zpráv Axel Springer SE 
2013, 2014. 
446 FREYTAG, Johannes, GEIER, Barbara, KANSKY, Holger, PLÖCHINGER, Stefan und RIEFLER, 
Katja. Online – Offline – Anytime : Zeitungen und ihr Digitalgeschäft. Berlin : Bundesverband Deutscher 
Zeitungsverleger, 2014, s. 7. 
447 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2009 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2010, s. 4-5 [cit. 
24.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/300736/GB_DE.pdf. 
448 „Premium–Initiative.“ 
449 Axel Springer startet Premium-Initiative mit kostenpflichtigen Abo-Modellen. axelspringer.de 
[online]. 8.12. 2009 [cit. 4.4. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/presse/Axel-Springer-startet-
Premium-Initiative-mit-kostenpflichtigen-Abo-Modellen_1028340.html. 
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regionálních deníků Hamburger Abendlblatt a Berliner Morgenpost vedle 

nezpoplatněných obsahů také zpoplatněné.450 

Přelomovými událostmi v rámci prvního pilíře digitalizace mediálních obsahů 

bylo zpoplatnění digitálních podob deníků Die Welt a Bild. U Die Welt byl 

12. prosince 2012 podle vzoru deníku New York Times451 zaveden monetizační 

mechanismus tzv. dávkovacího modelu452.453 „[…] Deník Die Welt jsou první německé 

celostátní noviny, které obsah na svých webových stránkách podřídily zpoplatněnému 

modelu“.454 U deníku Bild byly pak od 11. června 2013 zpoplatněny digitální obsahy 

dle monetizačního mechanismu tzv. prémiového modelu455.456 Finanční výsledky těchto 

aktivit jsou zhodnoceny v kapitole 2.3.2 Ekonomické výsledky (s. 73–80). 

 

Druhý strategický pilíř, obchod s inzercí prostřednictvím online marketingu 

(segment Inzerce), začalo vydavatelství aktivně rozvíjet zhruba od roku 2007.457 

                                                 
450 Digitalisierung (seit 2006). axelspringer.de [online]. [cit. 26.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/chronik/cw_chronik_jahrzehnt_de_99741.html. 
451 New York Times (*1851) je seriózní americký deník se sídlem v New Yorku. Titul New York Times 
založili Henry J. Raymond a George Jones, dnes je titul vydáván vydavatelským domem The New York 
Times Company. Dle údajů statistického portálu statista.de se v roce 2014 průměrný prodaný náklad 
deníku pohyboval kolem 1 900 000 výtisků. Ke zpoplatnění digitální podoby deníku dle dávkovacího 
modelu došlo v březnu 2011. 
452 Dávkovací model (metered model) je konkrétní mechanismus zpoplatnění (Paywall) placeného 
digitálního obsahu (Paid Content), kdy je měsíčně určitý počet článků poskytován internetovému čtenáři 
bez ohledu na exkluzivitu obsahu zdarma a až po vyčerpání tohoto daného kontingentu článků (zpravidla 
10–20) musí internetový čtenář zaplatit. Dle údajů Bundesverband deutscher Zeitungsverleger (BDZV) 
mělo v Německu v roce 2014 svůj digitální obsah zpoplatněno celkem 107 novinových titulů. V 23 % 
případů byl aplikován právě dávkovací model, který je tak po prémiovém modelu druhou nejrozšířenější 
monetizační metodou německého tisku na internetu. Z největších titulů využívá dávkovací model 
např. Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Kölner Stadtanzeiger, Freie Presse, Badische Zeitung, 
Schwäbische Zeitung, Neue Osnabrücker Zeitung ad. 
453 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2012 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2013, s. 13 [cit. 
3.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/15289079/Geschaeftsbericht_2012_Axel_Springer.pdf. 
454 FREYTAG, Johannes, GEIER, Barbara, KANSKY, Holger, PLÖCHINGER, Stefan und RIEFLER, 
Katja. Online – Offline – Anytime : Zeitungen und ihr Digitalgeschäft. Berlin : Bundesverband Deutscher 
Zeitungsverleger, 2014, s. 10. 
455 Prémiový model (freemium model) je konkrétní mechanismus zpoplatnění (Paywall) placeného 
digitálního obsahu (Paid Content), kdy je určitá část digitálního obsahu poskytnuta permanentně zdarma 
a pouze vybrané, většinou exkluzivní obsahy jsou zpoplatněny. Dle údajů Bundesverband deutscher 
Zeitungsverleger (BDZV) mělo v Německu v roce 2014 svůj digitální obsah zpoplatněno celkem 
107 novinových titulů. V 70 % případů byl aplikován právě prémiový model, který je tak nejrozšířenější 
monetizační metodou německého tisku na internetu. Z největších titulů využívá prémiový model 
např. Bild, Handelsblatt, Sächsische Zeitung, Leipziger Volkszeitung, Hamburger Morgenpost, 
Neue Presse, Neues Deutschland ad. 
456 BILDplus : Neues Angebot von BILD verbindet Marken-Abo mit einem Bezahlmodell für digitale 
journalistische Angebote. axelspringer.de [online]. 27.5. 2015 [cit. 3.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/presse/BILDplus-Neues-Angebot-von-BILD-verbindet-Marken-Abo-mit-
einem-Bezahlmodell-fuer-digitale-journalistische-Inhalte_18588521.html. 
457 Sledování rozvoje portfolia elektronických médií dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG/SE 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
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Detailnější pohled na akviziční výběr ukazuje, že vydavatelství u tohoto pilíře využívá 

dvě různé metody. První metodou je nákup účastí na celosvětově působících agenturách 

zaměřených na online výkonnostní marketing.458 To vydavatelství Axel Springer SE 

umožňuje získávat příjmy z internetové reklamy, aniž by byla internetová reklama 

klientů těchto marketingových agentur umístěna na některém z digitálních médií 

patřících vydavatelství. Zástupnými příklady této metody jsou zpravidla většinové 

podíly na marketingových firmách zanox,459 Digital Window,460 Sohomint,461 

či na Metrigo462.463 

Druhou metodou je nákup účastí na srovnávacích internetových portálech, které 

agregují nabídky vždy konkrétního segmentu spotřebního zboží a uživatelům slouží 

jako jakýsi nákupní rádce a průvodce. Návštěvník těchto portálů má k dispozici různé 

filtry, které mu umožňují nabídky přehledně porovnávat (např. cenově, lokačně, 

kvalitou). Cílem je uskutečnění nákupu za co nejpříznivější cenu z pohledu uživatele. 

Zahrnutí prodejců do těchto databází je jistou formou reklamy a je tedy zpoplatněno 

(buď za samotnou prezenci zboží, nebo odečtením sjednaných procent 

zprostředkovatelským portálem třeba při uskutečněném nákupu), což pro vlastníky 

těchto portálů představuje zdroj příjmu. Axel Springer SE se opět jako většinový 

vlastník podílí například na idealo.de,464 ladenzeile.de,465 kaufda.de,466 meinestadt.de,467 

                                                 
458 Termín výkonostnní maketing je dle mediálního slovníku internetového portálu MediaGuru vykládán 
jako marketing zaměřený především na sekundární výkon, jímž je myšlena měřitelná akce na webu 
zadavatele. Za měřitelnou akci (tzv. konverzi) lze stanovit např. nákup zboží, vyplnění objednávky, 
registraci, přihlášení se k odebírání informací aj. (Mediální slovník. mediaguru.cz [online]. [Praha] : 
PHD. [cit. 24.4. 2015]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/). 
459 Zanox-Gruppe (2007) se skládá z britské agentury Affiliate Window, nizozemské agentury M4N 
a německé agentury eproffesional a je největší evropský poskytovatel v oblasti výkonnostního online 
marketingu. K významným klientům Zanox-Gruppe se řadí Vodafone, Telekom, VW Bank nebo Opodo. 
460 Digital Window (2009) je jedna z předních agentur v oblasti výkonnostního online marketingu 
na britském trhu. 
461 Sohomint (2010) je německá agentura zabývající se výkonnostním online marketingem a SEO 
optimalizací. 
462 Metrigo (2011) je jedna z předních agentur v oblasti výkonnostního online marketingu na německém 
trhu. 
463 Navázané obchodní spolupráce Axel Springer AG/SE v rámci zobchodování internetové inzerce 
zjištěny z oddílů Ekonomická zpráva a Ekonomická pozice výročních finančních zpráv 
Axel Springer AG/SE 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014. 
464 Idealo (2006) je jeden z největších německých portálů pro online vyhledávání a srovnávání cen zboží, 
měsíčně jej dle AGOF navštíví 5 milionů unikátních uživatelů. Idealo je se svými národními verzemi 
přítomno ve Francii, Velké Británii, Spojených státech amerických, v Itálii, Rakousku, Nizozemí, Irsku, 
Španělsku, Polsku i Indii. Portál má od roku 2011 také svou mobilní aplikaci. 
465 LadenZeile (2011) je německý online obchod s módou, umožňující jak srovnávání cen módního zboží, 
tak vyhledávání zboží dle dostupnosti v dané lokaci. 
466 KaufDA (2011) je největším německým online poskytovatelem digitalizovaných nákupních prospektů 
a kupónů zobrazovaných dle lokačních kritérií. Služba je dostupná na stacionárních počítačích 
i na chytrých mobilních zařízeních prostřednictvím aplikace. KaufDA je se svými národními verzemi 
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nebo na meinprospekt.de468.469 Kombinací obou metod tak vydavatelství generuje 

příjmy z internetové inzerce spočívající na výkonu i dosahu.470 Touto inzercí 

vydavatelství sice dál využívá jeden ze tří tradičních zdrojů příjmů mediálního 

podnikání, ovšem v digitálním prostředí bez toho, aby do obchodního procesu 

byla zapojena vlastní digitální média a jejich mediální obsahy. 

 

Třetí strategický pilíř, obchod s anoncí na online trzích s nemovitostmi, 

automobily a nabídkou pracovních míst (segment Anonce), začalo vydavatelství 

intenzivně rozvíjet přibližně od roku 2009.471 V tomto případě jsou akvizice 

vydavatelství Axel Springer SE nasměrovány na nákup účastí na tuzemských, 

ale především zahraničních online portálech, které v daném státě zprostředkovávají 

obchod s nemovitostmi, automobily nebo zprostředkovávají nabídky zaměstnání. Příjmy 

plynou z platících zadavatelů aktuálních inzerátů. Podrobnější pohled na aktivity 

vydavatelství ukazuje, že v rámci tohoto třetího pilíře navazuje Axel Springer SE 

obchodní spolupráci v každém z online inzertních trhů pouze s vedoucím portálem 

konkrétního státu.472 Jako demonstrace poslouží opět jen několik vybraných příkladů. 

Na poli s nemovitostmi vydavatelství vlastní společnosti provozující portály 

immonet.de,473 wohnfinder.de,474 iproperty.com.my,475 immoweb.be,476 seloger.com,477 

                                                                                                                                               
přítomno ve Francii pod značkou Bonial, ve Španělsku pod značkou Ofertia, v Rusku pod značkou 
Lokata a v Brazílii pod značkou Guiato. 
467 Meinestadt (2012) je německý portál pro online vyhledávání a srovnávaní nabídek zboží a služeb 
na lokální a regionální úrovni. Služba je dostupná na stacionárních počítačích i na chytrých mobilních 
zařízeních prostřednictvím aplikace nebo responsivního rozhraní. 
468 MeinProspekt (2014) je přední německý poskytovatel mobilních prospektů a katalogů pro nákup zboží 
dle lokalizačních kritérií. Služba MeinProspekt vznikla původně pouze jako mobilní aplikace, později 
byla rozšířena také do webového rozhraní. Jako mobilní aplikace byla služba MeinProspekt v roce 2013 
zhruba 15. nejstahovanější a nejoblíbenější německou mobilní aplikací na mobilních zařízeních 
operačního systému iOS i Android. 
469 Navázané obchodní spolupráce Axel Springer AG/SE v rámci zobchodování internetové inzerce 
zjištěny z oddílů Ekonomická zpráva a Ekonomická pozice výročních finančních zpráv Axel Springer 
AG/SE 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
470 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2013 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2014, s. 16 [cit. 
7.4. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/16944123/Geschaeftsbericht_2013.pdf. 
471 Sledování rozvoje portfolia elektronických médií dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG/SE 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
472 FICHTER, Alina. Die große Wette : Springer setzt auf digitale Gewinne. Doch wie viel Journalismus 
bleibt dabei übrig?. zeit.de [online]. 1.8. 2013, 32 [cit. 5.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.zeit.de/2013/32/springer-verlag-digitale-medien-journalismus. 
473 Immonet (2007) je jedním z největších německých portálů s nabídkou nemovitostí. 
474 Wohnfinder (2009) je německý portál s online nabídkou nemovitostí v oblasti bývalého východního 
Německa. 
475 iProperty (2011) je skupina portálů s online nabídkou nemovitostí pro oblast jižní Asie (Singapur, 
Malajsie, Indie, Filipíny). 
476 Immoweb (2012) je největší belgický portál s online nabídkou nemovitostí. 
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belvilla.com,478 casamundo.com,479 na poli s automobily například carwale.com,480 

yad2.co.il,481 lacentrale.fr482 a v oblasti nabídek zaměstnání lze jmenovat známé 

stepstone.com,483 totaljobs.com,484 saongroup.com,485 cityjobs.com,486 jobsite.co.uk,487 

yourcareergroup.de,488 emedcareers.com,489 nebo profession.hu490.491 

 

Digitální transformaci vydavatelského domu Axel Springer SE však dokládají 

také obchodní aktivity mimo tyto tři strategické pilíře. Vydavatelství sice následující 

obchodní činnosti v oficiálních dokumentech nevykazuje jako součásti digitální 

strategie, povaha těchto obchodů však jasně ukazuje, že jejich cílem je posílit pozici 

vydavatelství v digitálním prostředí, a do strategického procesu digitalizace 

vydavatelství tak určitě patří. Představují tak pomyslný čtvrtý pilíř digitální strategie. 

V roce 2011 Axel Springer SE zahájil mírné, od roku 2013 pak výrazné investice 

do technologických firem specializujících se na vývoj mobilních aplikací, softwarů, 

inzertních technologií či technologií internetového vyhledávání.492 Jedná se například 

                                                                                                                                               
477 SeLoger (2012) je největší francouzský portál s online nabídkou nemovitostí. Vedle provozování 
portálu nabízí tvorbu webových stránek pro makléřské kanceláře. 
478 Belvilla (2014) je nizozemský portál, který je jedním z největších celoevropských portálů s online 
nabídkou prázdninových nemovitostí. 
479 Casamundo (2014) je nizozemský portál, který je jedním z největších celoevropských portálů s online 
nabídkou prázdninových nemovitostí. 
480 CarWale (2010) je největší indický portál s online nabídkou automobilů. 
481 Yad2 (2014) je největší izraelský portál s online nabídkou automobilů. 
482 LaCentrale (2014) je jedním z největších francouzských portálů s online nabídkou automobilů. 
483 StepStone (2009) je jedním z největších evropských portálů s online nabídkou pracovních míst. 
V Německu se jedná o největší portál tohoto typu. StepStone je se svými národními verzemi přítomen 
v Dánsku, Rakousku, Francii, Švédsku, Belgii i Nizozemí. 
484 totaljobs (2012) je jedním z největších britských portálů s online nabídkou pracovních míst 
a kariérním poradenstvím. 
485 Saongroup (2013) je provozovatel skupiny největších portálů s online nabídkou pracovních míst 
v Irsku, Severním Irsku a Jihoafrické republice. 
486 CityJobs (2014) je britský portál s online nabídkou pracovních míst ve světových velkoměstech. 
487 Jobsite (2014) je britský portál s online nabídkou pracovních míst v městech po celém světě. 
488 YOURCAREERGROUP (2014) je jedním z největších německých portálů s online nabídkou 
pracovních míst v sektoru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. 
489 eMedcareers (2014) je jedním z největších portálů s online nabídkou pracovních míst v sektoru 
medicíny. 
490 Profession (2014) je největší maďarský portál s online nabídkou pracovních míst v zemi. 
491 Navázané obchodní spolupráce Axel Springer AG/SE v rámci obchodování s online anoncí zjištěny 
z oddílů Ekonomická zpráva a Ekonomická pozice výročních finančních zpráv Axel Springer AG/SE 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.  
492 Navázané obchodní spolupráce Axel Springer AG/SE s technologickými společnostmi zjištěny 
z tiskových zpráv Axel Springer v kategorii Unternehmen z let 2011–2015: Presseinformationen : 
Unternehmen. axelspringer.de [online]. [cit. 7.4. 2015]. Dostupné z: 
https://www.axelspringer.de/presse/cw_pressemitteilung_index_de_44379.html?s_vondatum_jahr=2013
&s_bisdatum_jahr=2015&s_rubrik1=66&order=-1&epp=10. 
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o nákup většinového podílu ve firmě Runtastic,493 která je celosvětovým 

poskytovatelem mobilních fitness aplikací nebo o nákup menšinové účasti 

na internetovém vyhledávači Qwant494.495 Do této kategorie patří i nákup 100% podílu 

ve firmě Jobanova496 vlastnící technologii sémantického vyhledávání, či nákup 

24% podílu ve firmě InterRed,497 která se vedle ostatních činností soustředí také 

na vývoj softwaru pro multimediální publikování.498 Z těchto nákupů je patrné, že se 

již nejedná o přenos tradičních kompetencí vydavatelství z analogového světa 

do prostředí internetu, jak je tomu u výše zmíněných tří pilířů. Zde jde o snahu úspěšné 

fungování tří pilířů v internetovém prostředí vůbec umožnit – a to prostřednictvím 

technologických nástrojů a technologického know-how. 

 

Směr digitalizace vydavatelství, který je pro období 2007–2014 charakteristický, 

není přitom ve sledované době reprezentován pouze nárůstem prováděných aktivit 

v digitálním prostředí. Stejně dobře je reprezentován a posilován souběžným razantním 

oslabením aktivit v tradičním segmentu tištěných médií. Z pohledu skladby portfolia 

produktů se období 2007–2014 vyznačuje prodejem domácích novinových 

i časopiseckých titulů. Se dvěma nejvýraznějšími prodejními vlnami v letech 2009 

a 2013 nastalo řízené stahování vydavatelství Axel Springer SE z německého trhu 

tištěných médií, kdy vydavatelství svou přítomnost na trhu nadále rozvíjí téměř 

jen prostřednictvím značek Bild a Welt.499 

Prvním zlomovým rokem v prodeji tištěných titulů byl rok 2009, 

v němž vydavatelství „hned z počátku roku ukončilo své účasti na regionálních 

                                                 
493 Runtastic (2013) je jedním z předních celosvětových poskytovatelů mobilních aplikací k měření 
a záznamu sportovních dat a výkonů. Společnost Runtastic je rakouskou firmou a byla založena 
v roce 2009. 
494 Qwant (2014) je francouzský start-up provozující internetový vyhledávač nového typu qwant.com. 
Jeho specifikum spočívá ve způsobu zobrazování vyhledaných výsledků v 360 stupňovém přehledu, 
který výsledky hledání automaticky řadí do jednotlivých kategorií Zpravodajství, Sociální média, 
Produkty, Obrázky, Videa. 
495 Digitalisierung (seit 2006). axelspringer.de [online]. [cit. 26.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/chronik/cw_chronik_jahrzehnt_de_99741.html. 
496 Jobanova (2013) je německá technologická společnost, disponující technologií sémantického 
vyhledávání, která zvyšuje relevanci vyhledaných výsledků. Tato technologie je implementována 
především do portálů s online nabídkou pracovních míst za účelem zvýšení efektivity navázání vztahu 
mezi podnikem a uchazečem. 
497 InterRed (2013) je německá technologická společnost, která je předním výrobcem softwarů 
v oblastech redakčního systému, znalostního managementu, multimediálního publikování. Vedle toho 
se zabývá vývojem technologií pro zvýšení výkonnosti internetové inzerce. 
498  Digitalisierung (seit 2006). axelspringer.de [online]. [cit. 26.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/chronik/cw_chronik_jahrzehnt_de_99741.html. 
499 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2013 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2014, s. 25 [cit. 
7.4. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/16944123/Geschaeftsbericht_2013.pdf. 
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denících Leipziger Volkszeitung500 (50 %), Lübecker Nachrichten501 (49 %), 

Kieler Nachrichten502 (24,5 %) a Ostsee-Zeitung503 (50 %) a prodalo je vydavatelské 

skupině Madsack Mediengruppe.504 […] V srpnu roku 2009 byly následně prodány 

regionální deníky Elmshorner Nachrichten505 (100 %) a Pinneberger Tageblatt506 

(23,44 %) vydavatelskému domu Schleschwig–Holsteinischer Zeitungsverlag.507 

[…] V prosinci pak Axel Springer vypověděl svou účast na regionálním deníku 

Westfalen-Blatt508 (14,5 %) ve prospěch vydavatelské skupiny Dr. Ippena509 […]“.510 

Ze svých časopiseckých titulů prodalo vydavatelství domácí magazíny Popcorn, 

Mädchen, Jolie, Starflash, YAM!, Markt und Mittelstand vydavatelskému 

                                                 
500 Leipziger Volkszeitung (*1894) je v současnosti jediný regionální deník vycházející v saském Lipsku. 
Průměrný prodaný náklad se v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de pohyboval kolem 
200 000 výtisků. Leipziger Volkszeitung byly tradičním sociálně-demokratickým titulem. Od roku 1946 
do roku 1989 sloužily jako stranický tiskový orgán SED. 
501 Lübecker Nachrichten (*1946) je regionální deník vycházející ve Šlesvicku-Holštýnsku a v západní 
části Meklenburska-Předního Pomořanska. Průměrný prodaný náklad v roce 2014 dle statistického 
portálu ivw.de činil zhruba 100 000 výtisků. 
502 Kieler Nachrichten (*1946) je regionální deník vycházející v Kielu, v hlavním městě spolkové země 
Šlesvicka-Holštýnska. Průměrný prodaný náklad se v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de 
pohyboval kolem 95 000 výtisků. 
503 Ostsee-Zeitung (*1952) je regionální deník vycházející v Meklenbursku-Předním Pomořansku. 
Průměrný prodaný náklad v roce 2014 byl dle statistického portálu ivw.de přibližně 140 000 výtisků. 
504 Madsack Mediengruppe (*1893; oficiálně Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG) je německý 
mediální koncern se sídlem v Hannoveru, soustředící se na regionální deníky zejména v regionu Dolního 
Saska, Šlesvicka-Holštýnska, Meklenburska-Předního Pomořanska, Saska, Durynska, Hesenska 
a Saska-Anhaltska. Celkový denní prodaný náklad všech titulů vydavatelství činí zhruba 
1 000 000 výtisků. 
505 Elmshorner Nachrichten (*1851) je regionální deník vycházející ve městě Elsmhorn ve spolkové zemi 
Šlesvicko-Holštýnsko. Průměrný prodaný náklad v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de činil zhruba 
10 000 výtisků. 
506 Pinneberger Tageblatt (*1858) je regionální deník vycházející v krajském městě Pinneberg 
ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Průměrný prodaný náklad se v roce 2014 dle statistického 
portálu ivw.de pohyboval kolem 10 000 výtisků. 
507 Schleschwig–Holsteinischer Zeitungsverlag (*1865; také sh:z das medienhaus) je německé 
vydavatelství se sídlem ve Flensburgu, soustředící se na regionální deníky zejména v regionu 
Šlesvicka-Holštýnska. Celkový denní prodaný náklad všech titulů vydavatelství činí zhruba 
200 000 výtisků. 
508 Westfalen-Blatt (*1839) je regionální deník vycházející ve městě Bielefeld v Severním 
Porýní-Vestfálsku. Průměrný prodaný náklad byl v roce 2014 dle statistického portálu ivw.de 
116 000 výtisků. 
509 Ippen-Verlagsgruppe (*1946) je německé vydavatelství se sídlem v Mnichově, soustředící 
se na regionální deníky zejména v regionu Severního Porýní–Vestfálska, Dolního Saska a Bavorska. 
Celkový denní prodaný náklad všech titulů vydavatelství činí zhruba 1 000 000 výtisků. 
510 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2009 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2010, s. 54 [cit. 
24.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/300736/GB_DE.pdf. 
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domu OZ Verlag511 a magazín Auto Bild Motorsport vycházel již pouze jako měsíční 

příloha magazínu Auto Bild.512 

Pomineme-li průběžné dílčí prodeje domácích vydání magazínů Euro 

a Euro am Sonntag mnichovskému vydavateli Franku Wernerovi v roce 2010,513 

pak druhá a skutečně prudká prodejní vlna tuzemských tištěných titulů proběhla o čtyři 

roky později. 25. července 2013 se Axel Springer SE dohodl s mediálním 

koncernem Funke Mediengruppe514 (dříve WAZ) na prodeji svých dvou tradičních 

regionálních deníků Hamburger Abendblatt a Berliner Morgenpost, pěti programových 

časopisů Hör zu, Funk Uhr, TV Digital, TV Neu, Bildwoche a dvou magazínů pro ženy 

Bild der Frau a Frau von heute celkem za 920 milionů eur.515 Touto transakcí 

vydavatelství prodalo své historické dědictví, značky, na kterých Axel Springer založil 

vzestup svého vydavatelství.516 Obchod vyvolal řadu kritických komentářů. Vydavatel 

Alfred Neven DuMont například hodnotil Döpfnerův manažerský styl 

jako „[…] kontinuální rozprodávání žurnalismu a tedy dopouštění se kontinuální zrady 

na vlastním předmětu podnikání“.517 Bezprostředně glosoval transakci také týdeník 

Der Spiegel svým článkem z 5. srpna 2013, reminiscenčně otitulkovaným „Vyvlastněte 

Springera!“: „Čeho studenti nedosáhli demonstracemi, […] zvládl za ně kapitalismus, 

požírajíc své vlastní děti“.518 V obsáhlém portrétu v týdeníku Der Spiegel 

                                                 
511 OZ Verlag (*1966; oficiálně OZ Verlag GmbH) je německé vydavatelství a jedna z divizí skupiny 
OZ Druck & Medien & Verlag GmbH se sídlem ve Rheinfeldenu v Bádensku-Württembersku. 
Vydavatelství se soustředí na knižní nakladatelskou činnost a segment tištěných magazínů. 
512 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2009 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2010, 
s. 54-55 [cit. 24.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/300736/GB_DE.pdf. 
513 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2010 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2011, s. 43 [cit. 
27.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/431754/Geschaeftsbericht_2010_Axel_Springer_AG.pdf. 
514 Funke Mediengruppe (*1948 jako WAZ, následně od roku 1976 Zeitungsgruppe WAZ, od roku 1997 
WAZ Mediengruppe) je německý mediální koncern se sídlem v Essenu, soustředící se zejména 
na regionální noviny, masové časopisy a magazíny pro ženy. Je považován za jeden z nejsilnějších 
mediálních domů Německa a jedno z největších vydavatelství regionálních noviny v Evropě. 
Jeho celková nabídka čítá více než 700 titulů. 
515 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2013 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2014, 
s. 24-25 [cit. 7.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/16944123/Geschaeftsbericht_2013.pdf. 
516 PEITSMEIER, Henning. Der Schönfärber. faz.net [online]. 25.7. 2013 [cit. 8.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/mathias-doepfner-der-schoenfaerber-
12304992.html. 
517 MEIER, Christian. Wie der Spiegel mit Mathias Döpfner abrechnet. meedia.de [online]. 27.1. 2014 
[cit. 9.4. 2015]. Dostupné z: http://meedia.de/2014/01/27/wie-der-spiegel-mit-mathias-dopfner-
abrechnet/. 
518 KÜBLER, Hans-Dieter. Enteignet Springer!. Der Spiegel [online]. 5.8. 2013, 32, s. 13 [cit. 12.4. 
2015]. Dostupné z: http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/105648219. 
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z 27. ledna 2014 byl pak Döpfner označen jako „prostý pokladník, který touží být 

významným vydavatelem“519.520 

Uváží-li se změny struktury v produktovém portfoliu, čtyři realizované pilíře 

digitální strategie, paralelní prodeje tištěných titulů na domácím trhu a proměna image 

společnosti,521 je evidentní, že ve sledovaném období 2007–2014 došlo k zásadní 

transformaci z tradičního vydavatelského domu na digitální subjekt. Pojem digitální 

subjekt je zde užit záměrně. Transformace totiž v období 2007–2014 zaznamenala 

dvě různé podoby. Dobře patrné je to na mottech, která jsou pravidelně uváděná 

ve výročních zprávách. Od roku 2007 do roku 2011 formulovalo vydavatelství svou 

transformační misi jako „[…] transformaci v integrované multimediální 

vydavatelství“.522 V roce 2012 doznalo motto podstatné změny a cílem se stala 

„[…] kompletní přestavba na online společnost […] a transformace ve vedoucí 

digitální dům“.523 

Pozvolné vymizení slov „vydavatelství“ a „mediální“ zrcadlí v digitálním 

prostředí obrat k jinému jádru mediálního podnikání než je prodej mediálního obsahu 

a na něj navázané zdroje příjmů. To doplňuje i kritický komentář k obchodní politice 

vydavatelství, který v roce 2013 pronesla předsedkyně podnikové rady 

Axel Springer SE, Petra Pulver: „[…] Ve vydavatelství se žurnalismus stává 

druhořadým. […] Vše se sází na jedinou kartu – má vzniknout moderní digitální podnik, 

                                                 
519 „Der Kassierer, der sich danach sehnt, ein bedeutender Verleger zu werden.“ 
520 GEYER, Matthias. Der Kassierer. Der Spiegel [online]. 27.1. 2014, 5, s. 50 [cit. 15.4. 2015]. Dostupné 
z: http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/124719305. 
521 Proměna image vydavatelství Axel Springer SE je z původní konzervativní instituce na současnou 
moderní internetovou společnost značná. Proměnu je možné stručně nastínit následujícími body: změna 
korporátního loga a korporátní identity v roce 2002 na dnešní podobu; založení žurnalistické akademie 
pro mládež Axel Springer Akademie v roce 2007; přestěhování redakcí Bild a Bild am Sonntag do nové 
berlínské centrály v roce 2008 s odůvodněním, že Berlín je evropským Silicon Valley; kompletní přechod 
společnosti na IT vybavení od značky Apple v roce 2008; tvorba 3D vydání deníku Bild v roce 2010; 
od roku 2012 pravidelné cesty managementu do kalifornského Silicon Valley; prezentace členů 
představenstva jako inovátorského „hipster-kolektivu“; úzká spolupráce vydavatelství s berlínskou 
start-upovou scénou (např. s betahaus berlin); založení vlastních mezinárodních technologických center 
a tzv. akcelerátorů (např. Axel Springer Plug&Play v roce 2013); nabídka kariérních programů pro mladé 
talenty; redakce deníku Bild jako první redakce na světě používá od září 2014 Patch-Screen 
(Apple technologie pro práci s fotografiemi); implementování nových metod čtení (Spritz Lese-Methode) 
do digitálních žurnalistických výstupů (web, mobilní zařízení, chytré hodinky); nazývání zaměstnanců 
Axel Springer SE jako „United Artists“ v oficiálních materiálech vydavatelství od roku 2013; snížení 
počtu redaktorů a zvýšení počtu IT zaměstnanců; snížení věkového průměru zaměstnanců (30-49 let 
v roce 2014); v rámci personálního rozvoje nabídky programů o digitální transformaci a další. 
522 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2007 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2008, s. 5 [cit. 
20.3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/30726/01_axelspringer_geschaeftsbericht_2007.pdf. 
523 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2012 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2013, s. 2 [cit. 
3.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/15289079/Geschaeftsbericht_2012_Axel_Springer.pdf. 
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nikoli mediální“.524 Žádné německé vydavatelství se v tak krátkém čase pouhých sedmi 

let neproměnilo natolik převratně jako vydavatelství Axel Springer SE.525 V roce 2014 

platí za nejinovativnější digitální vydavatelství Německa.526 Kritici však oponují: 

„[…] se Springerem si nyní můžete rezervovat letenky, najít si byt a zjistit, kde jsou 

v jeho okolí k dostání levné vepřové kotlety. Döpfner udělal z vydavatelství supermarket, 

ve kterém jsou u pokladny mimochodem také ještě noviny“.527 

 

2.3.2 Ekonomické výsledky 

Čistě z ekonomického hlediska bylo období digitální transformace probíhající 

v letech 2007–2014 velmi úspěšné. Finanční ukazatel rentability EBITDA nejenže 

navázal na pozitivní výsledky let 2004–2006,528 ale s výjimkou roku 2009 navíc 

i kontinuálně zaznamenával meziroční růst, a to až do roku 2011. Ze 470 milionů eur 

v roce 2007 se dostal až na 593 milionů eur v roce 2011.529 Pozitivně se provozní 

výkonnost společnosti vyvíjela ale také v následujících letech: v roce 2012 dosahovala 

EBITDA 498 milionů eur, v roce 2013 pak 454 milionů eur a v roce 2014 

507 milionů eur.530 Průměrná rentabilita třetí transformační fáze (2007–2014) 

tak byla o 29 % vyšší než průměrná rentabilita vydavatelství ve druhé konsolidační fázi 

(2002–2006).531 

 Na hodnoty let 2004–2006 navázal v období 2007–2014 rovněž čistý zisk. 

S odchylkou let 2008 a 2009, do jejichž ročních čistých zisků byly rozděleny vysoké 

příjmy z prodeje 12% podílu v ProSiebenSat.1,532 ovšem čistý zisk na rozdíl od hodnot 

                                                 
524 FICHTER, Alina. Die große Wette : Springer setzt auf digitale Gewinne. Doch wie viel Journalismus 
bleibt dabei übrig?. zeit.de [online]. 1.8. 2013, 32 [cit. 5.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.zeit.de/2013/32/springer-verlag-digitale-medien-journalismus. 
525 JAKOBS, Hans-Jürgen. Springer-Chef ohne Fortune : Bildstörung auf allen Kanälen. sueddeutsche.de 
[online]. 19.5. 2010 [cit. 10.4. 2015]. Dostupné z: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/springer-chef-
ohne-fortune-bildstoerung-auf-allen-kanaelen-1.903950. 
526 FREYTAG, Johannes, GEIER, Barbara, KANSKY, Holger, PLÖCHINGER, Stefan und RIEFLER, 
Katja. Online – Offline – Anytime : Zeitungen und ihr Digitalgeschäft. Berlin : Bundesverband Deutscher 
Zeitungsverleger, 2014, s. 7. 
527 GEYER, Matthias. Der Kassierer. Der Spiegel [online]. 27.1. 2014, 5, s. 50–51 [cit. 15.4. 2015]. 
Dostupné z: http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/124719305. 
528 V roce 2004 433 milionů eur (EBITDA), v roce 2005 pak 413 milionů eur (EBITDA) a v roce 2006 
opět 433 milionů eur (EBITDA). 
529 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2011 : Konzern-Kennzahlen [online]. Berlin : Axel Springer 
Verlag, 2012, s. 1 [cit. 29.3. 2015]. 175 s. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/516392/Geschaeftsbericht-2011_Axel-Springer-AG.pdf. 
530 Srovnání hodnot EBITDA dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG/SE 2012, 2013, 2014. 
531 Průměrná EBITDA v letech 2007–2014 činila 481,4 milionu eur, průměrná EBITDA 
v letech 2002-2006 byla 342,8 milionu eur. 
532 Čistý zisk za rok 2008 dosáhl rekordních 571 milionů eur, za rok 2009 pak 313 milionů eur. 
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EBITDA výsledky zdařilých let 2004–2006533 dál výrazně nepřevyšoval. Postupně 

zaznamenal následující průběh: 274 milionů eur v roce 2010, 289 milionů eur v roce 

2011, 190 milionů eur v roce 2012, 178 milionů eur v roce 2013 a 235 milionů eur 

v roce 2014.534 Průměrný čistý zisk třetí transformační fáze (2007–2014) byl 

díky vysokým příjmům v letech 2008 a 2009 přesto o 24 % vyšší než průměrný čistý 

zisk druhé konsolidační fáze (2002–2006).535 

 

Tabulka č. 7: Výsledky hospodaření vydavatelství Axel Springer AG/SE 

v letech 2007–2014536 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o dále stabilních a rostoucích hospodářských výsledcích v letech 

2007–2014 však není již tím nejpodstatnějším sdělením. První zásadní informací je, 

že stejných či vyšších hospodářských výsledků bylo dosaženo prostřednictvím zcela jiné 

struktury výnosů. V přední řadě se souvisle zvyšoval podíl výnosů z digitálních aktivit 

na celkových výnosech vydavatelství. Připomeňme, že v druhém období 2002–2006 

činil průměrný podíl výnosů z digitálních aktivit na celkových výnosech 3 %. 

Se zahájením transformační fáze v roce 2007 to bylo 5,9 %, podíl v roce 2008 stoupl 

na 13,9 %, v roce 2009 na 18 %, v roce 2010 již na 27,4 %, v roce 2011 dále na 34 %, 

v roce 2012 na 44,6 % a v roce 2013 na 47,9 %.537  Dle poslední výroční zprávy 

                                                 
533 Čistý zisk v roce 2004 činil 147 milionů eur, v roce 2005 pak 231 milionů eur a v roce 2006 dosahoval 
290 milionů eur. 
534 Srovnání hodnot ročního čistého zisku dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG/SE 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014. 
535 Ze srovnání hodnot ročního čistého zisku dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG/SE z let 
2002–2014 vychází, že průměrný čistý zisk v letech 2007–2014 činil 220,3 milionu eur a průměrný čistý 
zisk v letech 2002–2006 byl 168,2 milionu eur. 
536 Kompletní přehled dostupných výsledků hospodaření vydavatelství Axel Springer Verlag/AG/SE 
dle finančních ukazatelů EBITDA a EAT viz. Příloha č. 1 a č. 2, s. 104. 
537 Srovnání podílu výnosů z digitálních aktivit na celkových výnosech vydavatelství dle výročních 
finančních zpráv Axel Springer AG/SE 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 

Rok EBITDA (EUR) EAT (EUR) 
2007 470 000 000 288 400 000 
2008 486 200 000 571 100 000 
2009 333 700 000 313 800 000 
2010 510 600 000 274 100 000 
2011 593 400 000 289 400 000 
2012 498 800 000 190 700 000 
2013 454 300 000 178 600 000 
2014 507 100 000 235 700 000 
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pro rok 2014 generují digitální aktivity již 53,2 % celkového výnosu a 72,1 % zisku 

EBITDA.538 

Tradičně nejdominantnější podíl výnosů tištěných médií, zvláště novinových 

titulů, se na celkových výnosech v období 2007–2014 stále snižoval. Z podílu 89,5 % 

v roce 2007 klesl na 66 % v roce 2011.539 Rok 2012 pak představoval průlomový 

okamžik, kdy byl poprvé v historii vydavatelství podíl výnosů z digitálních aktivit 

na celkových výnosech vyšší než podíl výnosů všech domácích novinových titulů.540 

Vzhledem k jinému systému uveřejňování hospodářských výsledků není bohužel 

od roku 2013 možné sledovat, jak se tento poměr vyvíjel dále.541 

Až rozvinutím digitálních aktivit Axel Springer SE konečně naplnil svá obchodní 

předsevzetí o vyšším podílu zahraničních aktivit na celkových výnosech společnosti. 

Hned v roce 2007 se zahraniční aktivity poprvé navýšily na více než 20% podíl 

a po neustálém růstu v současné době představují v celkových výnosech 

více než 43 %.542 

Tou druhou zásadní informací je, že majoritní podíl výnosů i zisku výdělečných 

digitálních aktivit v žádném případě neplyne z prodeje digitálního mediálního obsahu, 

a tento trend od roku 2013 výrazně posiluje.543 Hlavními zdroji jsou obchodní aktivity 

z druhého a třetího pilíře digitální strategie, tj. z obchodu s inzercí prostřednictvím 

                                                 
538 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2014 : Konzern-Kennzahlen [online]. Berlin : Axel Springer 
Verlag, 2015, s. 1 [cit. 8.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/19209217/Geschaeftsbericht_2014.pdf. 
539 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2011 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2012, s. 1 [cit. 
29.3. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/516392/Geschaeftsbericht-2011_Axel-Springer-
AG.pdf. 
540 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2012 : Konzern-Kennzahlen [online]. Berlin : Axel Springer 
Verlag, 2013, s. 1 [cit. 3.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/15289079/Geschaeftsbericht_2012_Axel_Springer.pdf. 
541 Vydavatelství podřídilo aktivity tištěných médií aktivitám v digitálním prostředí také změnou formy, 
kterou vykazuje vlastní hospodářské výsledky. Od roku 2013 jsou i hospodářské výsledky nově rozděleny 
do tří hlavních segmentů (viz. také pozn. p. č. v kapitole 2.3.1 Digitalizace a transformace 
multimediálního vydavatelství v digitální dům, s. 62) – prodej mediálního obsahu (Bezahlangebote), 
inzerce (Vermarktungsangebote) a anonce (Rubrikenangebote). Tím, že vydavatelství touto formou 
přestalo u prodeje mediálního obsahu (Bezahlangebote) nadále rozlišovat mezi tištěnou a digitální 
formou, není již možné uceleně zjistit, jaké příjmy a zisky vydavatelství mělo zvlášť v segmentu prodeje 
tištěných médií (prodej obsahu a na něj navázaný prodej inzerce a anonce) a jaké v segmentu prodeje 
digitálních médií (prodej obsahu a na něj navázaný prodej inzerce a anonce). Nelze než kriticky 
poznamenat, že takto dochází ke značně netransparentnímu vykazování hospodářských výsledků v oblasti 
mediálního podnikání s digitálními mediálními produkty (prodej digitálního mediálního obsahu a na něj 
navázaný prodej digitální inzerce a anonce) a vydavatelství tuto metodu pravděpodobně používá 
za účelem zastření ne příliš příznivých výsledků v rámci prodeje digitálního mediálního obsahu. 
542 Srovnání podílu výnosů ze zahraničních aktivit na celkovém obratu dle výsledků výročních finančních 
zpráv Axel Springer AG/SE 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
543 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2014 : Konzern-Kennzahlen [online]. Berlin : Axel Springer 
Verlag, 2015, s. 1 [cit. 8.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/19209217/Geschaeftsbericht_2014.pdf. 
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online marketingu a z obchodu s anoncí na online trzích s nemovitostmi, automobily 

a nabídkou pracovních míst. Díky nízkým nákladům na provoz a vysokým maržím jsou 

nejvíce ziskové především portály s anoncí.544 V nejaktuálnějším účetním roce 2014 

obchod s online anoncí zajistil zhruba 61 % celkového digitálního zisku EBITDA.545  

V rámci prvního pilíře získal deník Die Welt k prosinci 2014, tedy přesně 

dva roky od spuštění své zpoplatněné nabídky, téměř 58 000 platících online čtenářů.546 

Deník Bild měl k prosinci 2014, tedy jeden a půl roku od spuštění své zpoplatněné 

nabídky, více než 253 000 platících online čtenářů.547 Protože není v žádných 

dostupných materiálech uvedeno, kolik přesně činí příjmy a zisky vydavatelství 

z těchto digitálních předplatných,548 lze pouze odvodit jejich výnosy na základě 

známého počtu platících online čtenářů a cenových variant jednotlivých digitálních 

předplatitelských balíčků.549 Rozpětí měsíčních výnosů za zpoplatněný digitální obsah 

se tak u deníku Die Welt pohybuje od 260 420 eur do 985 420 eur. Rozpětí měsíčních 

výnosů u deníku Bild pak od 1 262 470 eur do 3 792 470 eur. Minimální roční výnosy 

vydavatelství za tyto dva zpoplatněné digitální modely jsou tedy 18 274 680 eur 

(více než 0,5 miliardy korun), maximální roční výnosy pak 57 334 680 eur (více než 

1,5 miliardy korun). 

                                                 
544 BAUER, Florian, KANSKY, Holger, KIRCHER, Lukas, MEIER, Christian und RIEFLER, Katja. 
Alles Digital : Zeitungen im Crossmedia-Zeitalter. Berlin : Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, 
2012. ISBN 978-3-939705-12-3, s. 13. 
545 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2014 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2015, 
s. 33-34 [cit. 8.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.axelspringer.de/dl/19209217/Geschaeftsbericht_2014.pdf. 
546 Axel Springer profitiert 2014 von steigenden Umsatz- und Ergebnisbeiträgen der digitalen Aktivitäten. 
axelspringer.de [online]. 4.3. 2015 [cit. 10.4. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/presse/Axel-
Springer-profitiert-2014-von-steigenden-Umsatz-und-Ergebnisbeitraegen-der-digitalen-
Aktivitaeten_22817401.html. 
547 Tamtéž. 
548 Viz. změna formy vykazování hospodářských výsledků v pozn. p. č. v kapitole 2.3.2 Ekonomické 
výsledky, s. 75). 
549 Deník Die Welt nabízí tyto možnosti digitálního předplatného: DIGITAL Basis za 4,49 eur/měsíčně 
(kompletní digitální obsah na počítači a v mobilní aplikaci); DIGITAL Komplett za 12,99 eur/měsíčně 
(kompletní digitální obsah na počítači, v mobilní aplikaci a dále v tabletové aplikaci); DIGITAL Plus 
za 14,99 eur/měsíčně (kompletní digitální obsah na počítači, v mobilní aplikaci, v tabletové aplikaci 
a dále tištěné vydání Welt am Sonntag). Ke každému balíčku je možné za 2 eura přikoupit e-paper vydání 
Welt Kompakt a Welt am Sonntag. Deník Bild nabízí tyto možnosti digitálního předplatného: BILDplus 
Digital za 4,99 eur/měsíčně (kompletní digitální obsah na počítači, v mobilní aplikaci i tabletu); 
BILDplus Premium za 9,99 eur/měsíčně (kompletní digitální obsah na počítači, v mobilní aplikaci, 
v tabletu, dále e-paper vydání Bild a Bild am Sonntag); BILDplus Komplett za 14,99 eur/měsíčně 
(kompletní digitální obsah na počítači, v mobilní aplikaci, v tabletu, e-paper vydání Bild 
a Bild am Sonntag, dále tištěný Bild či Bild am Sonntag). 
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Tabulka č. 8: Výnosy ze zpoplatněného digitálního obsahu, 

resp. z digitálních předplatných deníků Die Welt a Bild v roce 2014550 

 

Takto vypočtený rozsah ročních výnosů z digitálních předplatných je možné 

dosadit k dostupným údajům o celkových tržbách a o podílu kompletních výnosů 

z prodeje obsahu (segment Prodej obsahu) na celkových tržbách (viz. graf a tabulka 

níže), a vypočíst tak minimální a maximální podíl výnosů pouze z digitálních 

předplatných na celkových tržbách vydavatelství. Výsledný rozptyl 0,6% až 1,89% 

podílu ukazuje, že zpoplatněný digitální mediální obsah se na vysokých výnosech 

z digitálních aktivit podílí zcela marginálně. Vedle toho navíc žádné finanční zprávy 

neuvádí náklady na rozvoj tohoto digitálního mediálního obsahu a je možné 

se domnívat, že nabídka zpoplatněného digitálního mediálního obsahu není profitabilní. 

Ze struktury výnosů rozdělených dle segmentů a z dostupného údaje, že výnosy 

z digitálních aktivit tvoří 53,2% podíl na celkových tržbách vydavatelství, je následně 

možné dopočítat podíl kompletního prodeje digitálního mediálního obsahu 

                                                 
550 Vlastní zpracování na základě informací o počtu digitálních předplatitelů z poslední bilanční tiskové 
konference Axel Springer SE v březnu 2015: Axel Springer profitiert 2014 von steigenden Umsatz- und 
Ergebnisbeiträgen der digitalen Aktivitäten. axelspringer.de [online]. 4.3. 2015 [cit. 10.4. 2015]. 
Dostupné z: http://www.axelspringer.de/presse/Axel-Springer-profitiert-2014-von-steigenden-Umsatz-
und-Ergebnisbeitraegen-der-digitalen-Aktivitaeten_22817401.html, a na základě informací o cenových 
variantách jednotlivých digitálních předplatitelských balíčků deníků Die Welt a Bild uvedených 
na webových stránkách titulů : Testen Sie die digitalen Angebote 1 Monat kostenlos. premium.welt.de 
[online]. [cit. 9.4. 2015]. Dostupné z: 
http://premium.welt.de/offerpage/WONP/show.html?custom_clubid=standard&failureUrl=http%3A%2F
%2Fwww.welt.de&context_id=w&bpc=w&wt_eid=2141600910500556827&wt_t=1428853095670&suc
cessUrl=https%3A%2F%2Fssl.welt.de%2Fuser-
web%2Fsecure%2FsubscriptionBought.jsp%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.welt.de%
26bpc%3Dw%26custom_clubid%3Dstandard&protectedRedirectorUrl=https%3A%2F%2Fssl.welt.de%2
Fuser-web%2FofferpageAction.jsp%3Fbpc%3Dw a BILDplus. offer.bild.de [online]. [cit. 12.4. 2015]. 
Dostupné z: 
http://offer.bild.de/offerpage/BDEP/show.html?successUrl=https%3A%2F%2Fdon.bild.de%2Fupdate%2
Fhttp%25253A%25252F%25252Fwww.bild.de%25252Fbildplus%25252Fdankeseite%25252Fbild-
de%25252Fbildplus-danke-
30592072%25252Cbu%25253Dtrue%25252Cart%25253D16237890.bild.html&failureUrl=https%3A%2
F%2Fdon.bild.de%2Fupdate%2Fhttp%25253A%25252F%25252Fwww.bild.de%25252Fbildplus%25252
Fdankeseite%25252Fbild-de%25252Fbildplus-danke-
30592072%25252Cbu%25253Dfalse%25252Cart%25253D16237890.bild.html&custom_clubid=BDE10
00351&wt_eid=2142037109300948871&wt_t=2142885321200559858. 

 Die Welt Bild 

Počet čtenářů 58 000 253 000 

Varianty měsíčního předplatného (EUR) 4,49 12,99 14,99 16,99 4,99 9,99 14,99 
Rozsah měsíčních výnosů (EUR) 260 420 – 985 420  1 262 470 – 3 792 470 
Rozsah ročních výnosů (EUR) 3 125 040 – 11 825 040 15 149 640 – 45 509 640 
Rozsah ročních výnosů celkem (EUR) 18 274 680 – 57 334 680 

Rozsah ročních výnosů celkem (CZK) 502 553 700 – 1 576 703 700 



 

 

 

78

na celkových tržbách vydavatelství. Po odečtení reklamních výnosů ze segmentu 

Inzerce a Anonce (26,1 % + 16,9 %, tj. 43 %), které jsou výhradně digitálními 

aktivitami, pak v rámci digitálních aktivit zbývá pouze 10,2 % na prodej digitálního 

mediálního obsahu. Jestliže v rámci prodeje digitálního mediálního obsahu plyne 

0,6 % až 1,89 % z digitálních předplatných, pak reklama navázaná na mediální obsahy 

v digitálním prostředí představuje 8,31% až 9,6% podíl na celkových tržbách 

vydavatelství. 

Z finančního hlediska tak úspěšná transformace vydavatelství Axel Springer SE 

v digitální dům s novou strukturou digitálních výnosů není výsledkem úspěšné digitální 

transformace prodeje mediálního obsahu. 43 % výnosů z digitálních aktivit je tvořeno 

prodejem inzerce a anonce na nemediálních produktech. 

 

Graf č. 1: Struktura výnosů vydavatelství Axel Springer SE dle jednotlivých 

segmentů v roce 2014551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
551 Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2014 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2015, s. 28 [cit. 
8.4. 2015]. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/19209217/Geschaeftsbericht_2014.pdf. 
Podrobnější přehledy o struktuře a vývoji výnosů vydavatelství Axel Springer SE viz. Příloha č. 3, č. 4 
a č. 5, s. 105–107. 
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Tabulka č. 9: Jednotlivé podíly výnosů z prodeje digitálního obsahu 

na celkových tržbách vydavatelství Axel Springer SE v roce 2014552 

 

Dle studie nezávislé organizace AGOF553 dosáhla v roce 2014 měsíční 

návštěvnost webových stránek deníku Die Welt průměrně 9 560 000 unikátních 

uživatelů.554 Podle údajů stejné studie pak v roce 2014 dosáhla průměrná měsíční 

návštěvnost webových stránek deníku Bild zhruba 17 milionů unikátních uživatelů,555 

čímž se portál Bild stal nejnavštěvovanějším zpravodajským a zábavním portálem 

v Německu.556 Veškeré webové stránky poskytovatele Axel Springer SE s mediálním 

obsahem jsou pak šestou nenavštěvovanější internetovou službou země 

(před Axel Springer SE se v Německu řadí poskytovatelé Google, Facebook, Microsoft, 

eBay a Amazon).557 S ohledem na nízké výnosy z reklamy navázané na digitální 

                                                 
552 Vlastní zpracování na základě informací o celkových tržbách v roce 2014, o podílu kompletních 
výnosů z prodeje obsahu na celkových tržbách v roce 2014 a o podílu kompletních výnosů z digitálních 
aktivit na celkových tržbách v roce 2014 uvedených ve výroční finanční zprávě Axel Springer SE 2014 
(Axel Springer Verlag. Geschäftsbericht 2014 [online]. Berlin : Axel Springer Verlag, 2015 [cit. 8.4. 
2015]. 161 s. Dostupné z: http://www.axelspringer.de/dl/19209217/Geschaeftsbericht_2014.pdf). 
Podrobnější přehled o struktuře a vývoji digitálních výnosů vydavatelství Axel Springer SE 
viz. Příloha č. 3 a č. 4, s. 105–106. 
553 AGOF (Arbeitsgemeinschaft Online Forschung) je nezávislá organizace specializující se na měření 
a vykazování dosahu internetových portálů. 
554 Internet facts 2014. agof.de [online]. Arbeitsgemeinschaft Online Forschung, 2015 [cit. 13.4. 2015]. 
Dostupné z:  
http://www.agof.de/download/Downloads_Internet_Facts/Downloads_Internet_Facts_2014/Downloads_I
nternet_Facts_2014-12/12-2014_AGOF%20internet%20facts%202014-12.pdf. 
555 Tamtéž. 
556 Internet facts 2015–02I : Unique User der Top 20 Online-Angebote (ab 14 Jahre) im Februar 2015 
(in Millionen). statista.de [online]. [Hamburg] : Statista GmbH, 2015 [cit. 14.4. 2015]. Dostupné z: 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164759/umfrage/die-zwanzig-groessten-online-angebote-in-
deutschland/. 
557 Germany Top 20 January 2014. comscore.com [online]. 20.4. 2014 [cit. 11.4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.comscore.com/Insights/Market-Rankings/Germany-Top-20-January-2014. 

Celkové tržby (EUR a %) 3 037 900 000 100 %   
Podíl kompletních výnosů z prodeje mediálního obsahu 
(print+digitál) na celkových tržbách (EUR a %) 1 561 400 000 51,40 %   
Podíl kompletních výnosů z digitálních aktivit (prodej 
mediálního obsahu+reklama) na celkových tržbách (EUR a %) 1 616 162 800 53,20 % 

 
 

Minimální podíl výnosů ze zpoplatněného obsahu, tj. 
z digitálních předplatných na celkových tržbách (EUR a %) 18 227 400 0,60 % 

10
,2

 %
 

53
,2

 %
 

Maximální podíl výnosů ze zpoplatněného obsahu, tj. 
z digitálních předplatných na celkových tržbách (EUR a %) 57 416 310 1,89 % 
Minimální podíl výnosů z digitální reklamy navázané 
na digitální mediální obsahy (EUR a %) 252 449 490 8,31 % 
Maximální podíl výnosů z digitální reklamy navázané 
na digitální mediální obsahy (EUR a %) 291 638 400 9,60 % 

Podíl výnosů z digitální reklamy navázané na digitální 
nemediální obsahy (EUR a %) 1 306 297 000 43,00 % 43

,2
 %
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mediální obsahy (8,31 % – 9,6 %) je patrné, že ani desítky milionů unikátních uživatelů 

nejsou pro digitální média spásnou strategií. 

Opačný trend než organický nárůst internetových návštěvníků je patrný 

u prodaného nákladu obou hlavních tištěných deníků. Za období 2007–2014 

se průměrný prodaný náklad deníku Die Welt snížil z historicky vrcholných 

275 308 výtisků v roce 2008 na 206 000 výtisků v roce 2014.558 Za celé období 

zaznamenal prodaný náklad propad o 25,2 %. Průměrný prodaný náklad deníku 

Bild klesl z 3 455 032 výtisků v roce 2007 na 2 384 000 výtisků v roce 2014.559 

Jedná se tak o propad o 31 %. 

 

Tabulka č. 10: Vývoj průměrného prodaného nákladu titulů Die Welt a Bild 

v letech 2007–2014560 

 

 

 

 

 

Povaha digitálních akvizic a finanční výsledky dokazují, že ekonomicky úspěšná 

transformace vydavatelství Axel Springer SE v digitální dům nespočívá v úspěšné 

digitální transformaci prodeje mediálního obsahu, ale v úspěšné digitální transformaci 

prodeje inzerce a anonce mimo mediální produkty. V analogovém světě byly tři různé 

zdroje příjmů (prodej obsahu, inzerce, anonce) nakonec vždy papírem svedeny 

do tištěného média, a mediální podnikání tak bylo nuceno soustředit se na finální 

mediální produkt. To v digitálním světě neplatí. Zde se mohou příjmy ze tří tradičních 

zdrojů získávat odděleně a zcela stranou samotného mediálního produktu. Na rozdíl 

od analogového světa tak může být v digitálním prostředí mediální produkt postupně 

upozaděn, aniž by to nutně muselo negativně ovlivnit příjmy ze zbývajících dvou zdrojů 

příjmů inzerce a anonce. Ostatně přesně to je mechanismus, díky kterému digitální dům 

Axel Springer SE se svým mediálním podnikáním v digitálním prostředí prosperuje, 

aniž by to byl přímo mediální obsah, který vydělává. 

                                                 
558 Srovnání prodaných nákladů deníku Die Welt dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG/SE 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
559 Srovnání prodaných nákladů deníku Bild dle výročních finančních zpráv Axel Springer AG/SE 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
560 Kompletní dostupný přehled vývoje průměrného prodaného nákladu deníku Die Welt viz. Příloha č. 8 
a č. 9, s. 110–111, a deníku Bild viz. Příloha č. 10 a č. 11, s. 112–113. 

Rok Die Welt Bild 

2008 | 2007 275 308 3 455 032 
2014 206 000 2 384 000 

Změn počtu výtisků -69 308 -1 071 032 
Změna v procentech -25,2 % -31 % 



 

 

 

81

Závěr 
Diplomová práce Vydavatelství Axel Springer a jeho transformace v digitální 

dům představuje pokus o systematické zpracování obchodních dějin německého 

vydavatelství Axel Springer od jeho založení v roce 1946 do současnosti roku 2014. 

Cílem práce bylo zachytit postupnou transformaci vydavatelství Axel Springer 

z tradičního vydavatelství tištěných novin v dnešní digitální dům a zároveň 

tuto transformaci s ohledem na aktuální debatu o krizi mediálního podnikání zhodnotit 

z ekonomického hlediska. Autorka zkoumá obchodní aktivity vydavatelství a dle jejich 

povahy periodizuje jednotlivá období, v nichž dominuje vždy jedna ústřední obchodní 

strategie. Spolu s tím je tak představen chronologický vývoj produktového portfolia 

vydavatelství. Právě záznam historické i aktuální podoby portfolia viditelně odkrývá 

nejen změny ve struktuře výnosů, ale také odklon vydavatelství od původně hlavního 

předmětu podnikání. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních oddílů. V prvním oddíle práce 

mapuje založení a výstavbu vydavatelství Axel Springer za života zakladatele 

Axela Cäsara Springera. Výše zmíněnou metodou jsou v tomto časovém rozpětí 

postupně definována období podnikatelské inovace (1945–1952), akviziční expanze 

(1953–1967) a obchodního útlumu (1968–1985). Navzdory různým podnikatelským 

fázím se produktové portfolio skládalo převážně z tištěných a výhradně mediálních 

produktů (noviny, časopisy, knihy a podíl na soukromé televizní stanici) 

a na tyto mediální produkty pevně navázané tři zdroje příjmů (prodej obsahu, inzerce, 

anonce) zajišťovaly vydavatelství výnosy. Toto spojení nutilo vydavatelství soustředit 

se svým mediálním podnikáním na finální mediální produkt, což také médiím 

garantovalo jejich existenci. 

Druhý oddíl se věnuje dění po roce 1985 a autorka na základě převládajících 

podnikatelských aktivit vytváří vlastní periodizaci posledního vývoje vydavatelství 

až do roku 2014. Po období internacionalizace (1985–2001) a konsolidace (2002–2006) 

autorka vymezuje aktuální éru digitalizace (2007–2014). Práce zjišťuje, že vydavatelství 

Axel Springer prochází od roku 2007 transformací, při níž se výrazně přestavuje 

produktové portfolio a spolu s tím se také mění struktura výnosů. Obecně 

je tato přeměna charakteristická prodejem tištěných mediálních produktů a nákupem 

digitálních nemediálních produktů. Vydavatelství konkrétně opouští domácí segment 

tištěných časopisů a regionálních deníků a podstatnou část jeho portfolia naopak tvoří 

portály založené na obchodu s inzercí a anoncí. V závislosti na tom se podíl 
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zahraničních aktivit na celkových tržbách zvyšuje a z původně evropských trhů je dnes 

generován také na trzích Blízkého východu, jižní a jihovýchodní Asie a Spojených států 

amerických. V roce 2014 pak 53,2 % celkových tržeb a 72,1 % celkového zisku 

(EBITDA) zajišťovaly digitální aktivity a 43,1 % celkových tržeb plynulo 

ze zahraničního obchodu. V obou případech se jedná o historická maxima. 

Vydavatelství Axel Springer pak v rámci těchto rentabilních digitálních aktivit 

získává příjmy ze tří, pro mediální podnikání typických zdrojů (prodej obsahu, inzerce, 

anonce). Zatímco pro prodej mediálních obsahů je v digitálním prostředí stejně 

jako v analogovém světě nutnou podmínkou vlastní mediální produkt, pro digitální 

inzerci a anonci to již neplatí. Axel Springer tak tradiční obchodní činnosti mediálního 

podnikání provozuje v rámci digitálního prostředí s mediálními i nemediálními 

produkty. V rámci mediálních produktů pak konkrétně zpoplatněný digitální mediální 

obsah, tj. digitální předplatné, zajišťuje 0,6 % – 1,89 %  celkových tržeb, digitální 

reklama navázaná na digitální mediální obsah 8,31 % – 9,6 %. Z celkových výnosů 

z digitálních aktivit tak 43 % plyne z digitální inzerce a anonce zcela mimo mediální 

produkty. Úspěšná digitální transformace vydavatelství Axel Springer v profitabilní 

digitální dům proto z ekonomického pohledu není dílem zdařilého přechodu na prodej 

digitálního mediálního obsahu a na něj navázané zdroje příjmů, ale dílem digitálních 

portálů s inzercí a anoncí, jejichž existence je na mediálním obsahu plně nezávislá. 

Způsob transformace Axel Springer a její reálné hospodářské výsledky poskytuje 

dvojí zprávu. Zaprvé velké vydavatelské domy mohou svým mediálním podnikáním 

v digitálním prostředí skutečně vydělávat. Zadruhé velké vydavatelské domy mohou 

svým mediálním podnikáním v digitálním prostředí vydělávat, aniž by vydělávala 

digitální média. Tuto případnou „cestu z krize mediálního podnikání bez médií“ lze 

pak vnímat s jistou mírou znepokojení, neboť rozpojením tradičních zdrojů příjmů 

od vlastních médií definitivně přestávají být v digitálním prostředí výše výnosů daného 

vydavatelského domu závislé na kvalitě či popularitě jeho médií. Ztrácí se tak základní 

ekonomická motivace, usilující o co možná nejžádanější mediální produkt ve prospěch 

dosažení co možná nejvyšších příjmů. Rizika této digitální strategie jako cesty z krize 

mediálního podnikání spočívají ve skutečnosti, že maximalizace zisku z tradičních 

zdrojů příjmů v digitálním prostředí vyžaduje orientaci na jiné než mediální produkty. 

To navozuje myšlenku o paradoxním vztahu, kdy se zdařilá záchrana mediálního 

podnikání nemusí rovnat záchraně médií či dokonce záchrana mediálního podnikání 

může samotná média značně poškodit. 
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V německém prostředí vyšla k tématu vydavatelství Axel Springer řada 

publikací. Bez výjimky se ovšem všechny publikace věnují této látce pouze 

do roku 1985, tedy do smrti zakladatele Axela Cäsara Springera. Prakticky veškeré 

vydané tituly jsou pak biografické povahy či vydavatelství zkoumají v historických 

souvislostech jako politického aktéra. Pouze jediná studie Und dann werde ich 

das größte Zeitungshaus Europas bauen: Der Unternehmer Axel Springer autora 

Tima von Arnima z roku 2012 analyzuje vydavatelství Axel Springer do roku 1985 

jako podnikatelský subjekt. V českém prostředí pak k problematice doposud nevyšla 

žádná publikace. Diplomová práce se opírá o přístup Tima von Arnima a představuje 

první český ucelený příspěvek k obchodním dějinám vydavatelství Axel Springer 

a zároveň vůbec první pokus o systematické zpracování obchodního vývoje 

vydavatelství také po roce 1985 až do roku 2014. Práce pojímá poměrně široký časový 

záběr a slouží tedy jako nutná základní souhrnná sumarizace, která nyní umožňuje 

přistoupit ke konkrétnímu bádání specifičtějších otázek. 
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Summary 

The presented thesis The publishing house Axel Springer and its transformation 

into a digital house is an attempt to systematically analyze the business history 

of the publishing house Axel Springer from the moment it was established 

in 1946 to 2014. The aim is to describe the house‘s gradual transformation 

from a traditional publishing house of printed media into a modern digital house. 

The author scrutinizes the business activities and based on that, presents not only 

a periodized overview of the house‘s dominant business strategies, but also 

a chronological overview of its product portfolio. The knowledge 

of the portfolio‘s history as well as the current status helps to understand not only 

the changes in the structure of revenues, but also the shift from its original object 

of enterprise.  

The thesis is divided into two parts. The first part outlines the house‘s founding 

and development in the lifetime of Axel Cäsar Springer and gradually defines the period 

of entrepreneurial innovation (1945–1952), the period of expansion due to acquisition 

(1953–1967), and finally the decline of business (1968–1985). In the second part, 

the author creates her own periodization of the house‘s business develpomnet 

after 1985, and defines the period of internationalization (1985–2001), consolidation 

(2002–2006), and the period of digitalization (2007–2014). 

Axel Springer has experienced a radical transformation since 2007. 

It is characterized by the transfer of the principles of media enterprise into the digital 

environment, in which there has been an ongoing shift from media to non-media 

products. Economically, the transformation appears to have been successful, 

as the house saw a dramatic change in the structure of revenues, which is profitable. 

In 2014 the house generated more than 70% of overall profit (EBITDA) from digital 

activities. At the same time the thesis critically claims that among these profitable 

digital activities, the media products and related traditional sources of income are not 

currently generating profit in the digital environment. Within this strategy, the success 

of media business ceased to depend solely on media as the bearers of information. 

Thus, paradoxically, the rescue of media business may harm the media itself. 

This thesis is the first Czech publication focusing on the business history 

of the publishing house Axel Springer and also the very first attempt to systematically 

analyze the house‘s business history between 1985 and 2014. 
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Přílohy 

Příloha č. 1:  Vývoj zisku vydavatelství Axel Springer SE 1996–2014 (tabulka) 

 

Rok EBITDA (EUR) EAT (EUR) 
1996 220 000 000 84 000 000 
1997 293 000 000 108 000 000 
1998 378 000 000 141 000 000 
1999 345 000 000 151 000 000 
2000 286 000 000 98 000 000 
2001 43 500 000 -198 000 000 
2002 145 000 000 61 000 000 
2003 290 000 000 112 000 000 
2004 433 000 000 148 000 000 
2005 414 000 000 231 000 000 
2006 433 000 000 291 000 000 
2007 470 000 000 288 400 000 
2008 486 200 000 571 100 000 
2009 333 700 000 313 800 000 
2010 510 600 000 274 100 000 
2011 593 400 000 289 400 000 
2012 498 800 000 190 700 000 
2013 454 300 000 178 600 000 
2014 507 100 000 235 700 000 

 

Příloha č. 2: Vývoj zisku vydavatelství Axel Springer SE 1996–2014 (grafy) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z výročních finančních zpráv 

Axel Springer AG/SE 1998–2014 (Geschäftsberichte 1998–2014).
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Příloha č. 3: Změna struktury výnosů vydavatelství Axel Springer SE dle podílu 

vybraných segmentů na celkových tržbách v roce 2001, 2006 a 2014 (grafy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z výročních finančních zpráv 

Axel Springer AG/SE 2001, 2006 a 2014 (Geschäftsberichte 2001, 2006, 2014). 
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Příloha č. 4 : Konkrétní struktura výnosů z digitálních aktivit vydavatelství Axel 

Springer SE v roce 2014 (grafy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z výroční finanční zprávy Axel Springer SE 

2014 (Geschäftsbericht 2014) a vlastních výpočtů (viz. kapitola 2.3.2 Ekonomické 

výsledky, s. 76–79).
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Příloha č. 5: Změna struktury výnosů vydavatelství Axel Springer SE dle podílu 

jednotlivých zdrojů příjmů na celkových tržbách v roce 2001, 2006 a 2014 (grafy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z výročních finančních zpráv 

Axel Springer AG/SE  2001, 2006 a 2014 (Geschäftsberichte 2001, 2006, 2014). 
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Příloha č. 6: Změna struktury výnosů vydavatelství Axel Springer SE dle podílu 

domácích a zahraničních aktivit na celkových tržbách v roce 2001, 2006 a 2014 

(grafy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z výročních finančních zpráv 

Axel Springer AG/SE 2001, 2006 a 2014 (Geschäftsberichte 2001, 2006, 2014). 
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Příloha č. 7: Počet domácích a zahraničních zaměstnanců vydavatelství Axel 

Springer SE v roce 2001, 2006 a 2014 (grafy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z výročních finančních zpráv 

Axel Springer AG/SE 2001, 2006 a 2014 (Geschäftsberichte 2001, 2006, 2014). 
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Příloha č. 8: Vývoj průměrného prodaného nákladu deníku Die Welt 1953–2014 

(tabulka) 

 

Rok Průměrný prodaný náklad 
1953 172 098 
1954 169 335 
1955 166 039 
1956 171 418 
1957 190 326 
1958 202 575 
1959 217 171 
1960 225 323 
1961 228 506 
1962 233 145 
1963 235 744 
1964 242 822 
1965 241 061 
1966 238 069 
1967 238 713 
1968 224 480 
1969 224 100 
1970 228 926 
1998 218 798 
1999 233 959 
2000 250 344 
2001 254 904 
2002 229 593 
2003 212 894 
2004 203 376 
2005 238 201 
2006 262 223 
2007 273 675 
2008 275 308 
2009 266 140 
2010 255 000 
2011 252 000 
2012 251 300 
2013 226 100 
2014 206 000 

 

Zdroj: ARNIM, Tim von. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen 

: Der Unternehmer Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 

978-3-593-39636-1, s. 388. (data 1953–1970). 

Zdroj: Výroční finanční zprávy Axel Springer AG/SE 1998–2014 (Geschäftsberichte 

1998–2014). (data 1998–2014).
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Příloha č. 9: Vývoj průměrného prodaného nákladu deníku Die Welt 1953–2014 

(graf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ARNIM, Tim. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : 

Der Unternehmer Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-

3-593-39636-1, s. 388. (data 1953–1970). 

Zdroj: Výroční finanční zprávy Axel Springer AG/SE 1998–2014 (Geschäftsberichte 

1998–2014). (data 1998–2014).
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Příloha č. 10: Vývoj průměrného prodaného nákladu deníku Bild 1952–2014  

 (tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ARNIM, Tim. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : 

Der Unternehmer Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-

3-593-39636-1, s. 387. (data 1952–1970). 

Zdroj: SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche : Eine unternehmensstrategische 

Analyse. Wiesbaden: Gabler, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 44–45. (data 1976–1989). 

Zdroj: Výroční finanční zprávy Axel Springer AG/SE 1998–2014 (Geschäftsberichte 

1998–2014). (data 1998–2014). 

Rok Průměrný prodaný náklad 
1952 164 767 
1953 714 513 
1954 1 358 610 
1955 1 876 085 
1956 2 554 903 
1957 2 637 299 
1958 2 805 006 
1959 2 809 389 
1960 3 066 161 
1961 3 197 242 
1962 3 478 742 
1963 3 678 946 
1964 3 906 751 
1965 4 145 419 
1966 4 219 120 
1967 4 274 945 
1968 3 977 115 
1969 3 929 965 
1970 3 609 853 
1976 4 490 000 
1981 5 500 000 
1985 5 260 000 
1989 4 328 228 
1998 4 563 593 
1999 4 434 806 
2000 4 346 722 
2001 4 362 983 
2002 4 121 289 
2003 3 958 791 
2004 3 816 681 
2005 3 713 720 
2006 3 575 137 
2007 3 455 032 
2008 3 339 975 
2009 3 179 796 
2010 3 031 900 
2011 2 841 000 
2012 2 660 800 
2013 2 583 500 
2014 2 384 000 
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Příloha č. 11: Vývoj průměrného prodaného nákladu deníku Bild 1952–2014 (graf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ARNIM, Tim. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : 

Der Unternehmer Axel Springer. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2012. ISBN 978-

3-593-39636-1, s. 387. (data 1952–1970). 

Zdroj: SJURTS, Insa. Die deutsche Medienbranche: Eine unternehmensstrategische 

Analyse. Wiesbaden : Gabler, 1996. ISBN 3-409-12181-1, s. 44–45. (data 1976– 1989). 

Zdroj: Výroční finanční zprávy Axel Springer AG/SE 1998–2014 (Geschäftsberichte 

1998–2014). (data 1998–2014). 
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Příloha č. 12: Vývoj průměrného prodaného nákladu časopisu Hör zu 1946–2012 

(tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ARNIM, Tim. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : 

Der Unternehmer Axel Springer. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2012. ISBN 978-

3-593-39636-1, s. 386. (data 1946–1970). 

Zdroj: Výroční finanční zprávy Axel Springer AG 1998–2012 (Geschäftsberichte 1998–

2012). (data 1998–2012).

Rok Průměrný prodaný náklad 
1946 250 000 
1947 250 000 

1948/1949 730 356 
1950 809 101 
1951 1 118 733 
1952 1 373 477 
1953 1 610 427 
1954 1 968 643 
1955 2 362 341 
1956 2 508 944 
1957 2 701 068 
1958 2 941 324 
1959 3 264 809 
1960 3 381 515 
1961 3 664 257 
1962 3 713 929 
1963 3 727 062 
1964 3 562 769 
1965 3 650 553 
1966 3 898 697 
1967 3 974 209 
1968 4 037 209 
1969 4 026 542 
1970 3 850 316 
1998 2 248 120 
1999 2 166 608 
2000 2 092 108 
2001 2 015 851 
2002 1 902 351 
2003 1 830 648 
2004 1 716 256 
2005 1 631 194 
2006 1 575 353 
2007 1 510 804 
2008 1 450 772 
2009 1 431 060 
2010 1 401 400 
2011 1 339 800 
2012 1 275 600 
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Příloha č. 13: Vývoj průměrného prodaného nákladu časopisu Hör zu 1946–2012 

(graf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ARNIM, Tim. Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen : 

Der Unternehmer Axel Springer. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2012. ISBN 978-

3-593-39636-1, s. 386. (data 1946–1970). 

Zdroj: Výroční finanční zprávy Axel Springer AG 1998–2012 (Geschäftsberichte 1998–

2012). (data 1998–2012).
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Příloha č. 14: Vývoj průměrného prodaného nákladu časopisu TV Digital 

2004-2012 (tabulka) 

 

Rok Průměrný prodaný náklad 
2004 1 127 544 
2005 1 569 309 
2006 1 867 968 
2007 1 882 386 
2008 2 036 937 
2009 1 760 054 
2010 1 716 400 
2011 1 820 800 
2012 1 889 200 

 

Zdroj: Výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2004–2012 (Geschäftsberichte 2004–

2012). 

 

 

Příloha č. 15: Vývoj průměrného prodaného nákladu časopisu TV Digital 

2004-2012 (graf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční finanční zprávy Axel Springer AG 2004–2012 (Geschäftsberichte 

2004-2012).
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Příloha č. 16: První vydání deníku Die Welt z roku 1946 (obrázek) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KELLERHOFF, Sven Felix. 1953 kaufte Axel Springer die ganze Welt. welt.de 

[online]. 13.3. 2012 [cit. 6.4. 2015]. Dostupné z: 

http://www.welt.de/kultur/history/article13916064/1953-kaufte-Axel-Springer-die-

ganze-Welt.html. 
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Příloha č. 17: První vydání deníku Bild z roku 1952 (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Erste Ausgabe der Bild-Zeitung, 1952. hdg.de [online]. [cit. 10.4. 2015]. 

Dostupné z: http://www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/druckgut-erste-ausgabe-bild-

zeitung.html. 
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Příloha č. 18: První vydání časopisu Hör zu z roku 1946 (obrázek) 

 

 

 

 

Zdroj: Hörzu. fernsehmuseum-hamburg.de [online]. [cit. 6.4. 2015]. Dostupné z: 

http://www.fernsehmuseum-hamburg.de/hoerzu.html. 

 

 


