
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Katedra mediálních studií

Bc. Jana Niedermeierová

Obraz české politiky
v německých a rakouských denících

na příkladu prezidentských voleb v roce 2013

Diplomová práce

Praha 2015



Autor práce: Bc. Jana Niedermeierová

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Rok obhajoby: 2015



Bibliografický záznam

NIEDERMEIEROVÁ, Jana.  Obraz české politiky v německých a rakouských denících  

na příkladu prezidentských voleb v  roce 2013. Praha,  2015.  95 s.  Diplomová práce 

(Mgr.)  Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut  komunikačních  studií  a 

žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Barbara 

Köpplová, CSc. 

Abstrakt

Diplomová práce  Obraz české politiky v německých a rakouských denících na  

příkladu  prezidentských  voleb  v  roce  2013  se  snaží  přiblížit,  jakým  způsobem 

informovaly německé deníky Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung a Die Welt a 

rakouské listy Der Standard, Die Presse a Salzburger Nachrichten o první přímé volbě 

prezidenta v České republice, která se uskutečnila v lednu 2013. Německý a rakouský 

tisk věnoval této události neobvykle velkou pozornost především díky tématu odsunu 

sudetských Němců z Československa po druhé světové válce, k jehož znovuotevření 

došlo během předvolebních diskuzí. Zájem německých a rakouských deníků vyvolala i 

prezidentská kandidatura tehdejšího českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, 

který prožil velkou část života v rakouském exilu. Diplomová práce analyzuje příspěvky 

o českých volbách, které se objevily ve vybraných novinách v období od 1. ledna 2013 

do  31.  března  2013.  Zaměřuje  se  přitom  na  otázky,  kolik  prostoru  vybrané  listy 

sledované události věnovaly a jakým způsobem ji zpracovávaly z hlediska formálního i 

obsahového. Rozebírá také, jaká dílčí témata se dostala do popředí a jakým způsobem 

referovaly deníky o jednotlivých kandidátech. Analýzu doplňuje teoretická část, která se 

věnuje  vztahům České  republiky  s  Německem a  Rakouskem,  popisuje  prezidentské 

volby v roce 2013 a přibližuje sektor tištěných médií v Německu a Rakousku včetně 

bližší charakteristiky zkoumaných deníků.



Abstract

The aim of the diploma thesis The Image of the Czech Politics in German and  

Austrian Daily Newspapers Illustrated by the Example of the Presidential Election in  

2013 is to analyse the media coverage of the first direct presidential election in Czech 

Republic  in  2013  in  German  and  Austrian  daily  newspapers.  German  periodicals 

Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung and  Die Welt and Austrian newspapers 

Der Standard,  Die Presse and  Salzburger Nachrichten  were chosen for the analysis. 

German and Austrian press paid extraordinary attention to this election mainly because 

of the topic of the expulsion of Sudeten Germans from Czechoslovakia after the Second 

World War,  which was reopened during  the pre-election discussions.  Moreover,  one 

candidate,  the  former  Czech  minister  of  foreign affairs  Karel  Schwarzenberg,  spent 

most of his life in Austrian exile which was another reason for the German and Austrian 

media interest in this election. The diploma thesis analyses articles about Czech election 

that appeared in the selected newspapers in the period from January 1, 2013 to March 

31,  2013.  It  focuses  on  the  amount  of  space  devoted  to  the  topic  in  the  selected 

newspapers and on the coverage of the election  considering both content and formal 

aspects.  It  analyses  also  which  topics  came  to  the  fore  and  how  the  newspapers 

presented  each presidential  candidate.  The thesis  is  completed  by  a  theoretical  part 

which depicts the Czech-German and the Czech-Austrian relations, characterizes the 

presidential  election  in  2013 and describes  the  print  media in  Germany and Austria 

including the characteristics of the selected newspapers.
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Úvod

V lednu 2013 se v České republice uskutečnily prezidentské volby, v nichž měli 

čeští občané poprvé v historii možnost zvolit si hlavu státu přímo. Událost, která měla 

rozhodnout,  kdo  po  deseti  letech  vystřídá  ve  funkci  tehdejšího  prezidenta  Václava 

Klause, vyvolala značný zájem nejen u českých, ale i zahraničních médií. Neobvykle 

velkou pozornost volbám věnovala především média v německojazyčných sousedních 

zemích  – Německu a Rakousku. Důvodem bylo především téma odsunu sudetských 

Němců z Československa po druhé světové válce, k jehož znovuotevření došlo během 

předvolebních diskuzí. Zájem německých a rakouských médií vzbudila i prezidentská 

kandidatura tehdejšího českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který prožil 

velkou část svého života v  rakouském  exilu  a  má  kromě  českého  občanství  také 

švýcarský pas.

Mediální obraz prezidentské volby v roce 2013 v českých médiích byl zpracován 

v řadě analytických příspěvků, zobrazení této události v německojazyčných médiích se 

však zatím odborné studie nevěnovaly. Cílem této diplomové práce je proto přiblížit, 

jakým způsobem o českých prezidentských volbách v roce 2013 informovala německá a 

rakouská média,  a to konkrétně  vybrané deníky z obou zemí.  Práce  se zaměřuje na 

otázky, kolik prostoru listy sledované události věnovaly a jakým způsobem němečtí a 

rakouští novináři téma zpracovávali z hlediska formálního i obsahového. Rozebírá také, 

jaká  dílčí  témata  se  dostala  do  popředí  a  jakým  způsobem  referovaly  deníky  o 

jednotlivých  kandidátech.  Porovnává  přitom  mediální  obraz  události  v  Německu  a 

Rakousku i její zobrazení v jednotlivých denících.

Oproti  tezím  byl  změněn  název  práce  z  Obraz  české  politiky  v  německých  

denících  na  příkladu  prezidentských  voleb  v  roce  2013 na  Obraz  české  politiky  v  

německých a rakouských denících na příkladu prezidentských voleb  v  roce 2013.  K 

rozšíření materiálu o rakouské deníky došlo po předběžné analýze, ze které vyplynulo, 

že německé deníky uvedené v tezích věnovaly těmto volbám méně pozornosti, než bylo 

předpokládáno.  Kvůli  jednotnému  postupu  při  sestavování  zkoumaného  vzorku  a  k 

tomu potřebné dostupnosti deníků v databázi Factiva byl zároveň nahrazen německý list 

Frankfurter  Allgemeine  Zeitung deníkem  Frankfurter  Rundschau.  Během  zkušební 

analýzy se zároveň ukázalo, že před 1. lednem 2013 a po 31. březnu 2013 se německá 
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ani rakouská periodika českým prezidentským volbám téměř nevěnovala, a proto bylo 

plánované sledované období o tyto úseky zkráceno. Náplň první kapitoly byla zároveň 

zúžena z popisu mediálního systému na přiblížení sektoru tištěných médií v Německu a 

Rakousku a  přibyla  také  samostatná  kapitola  věnovaná  metodologii,  která  měla  být 

původně shrnuta pouze v úvodu.

Jako  materiál  pro  analytickou  část  diplomové  práce  sloužily  německé  listy 

Frankfurter  Rundschau,  Süddeutsche  Zeitung a  Die  Welt  a  rakouské  noviny  Der 

Standard,  Die  Presse a  Salzburger  Nachrichten.  Tisk  v  Německu  i  Rakousku 

představuje  významnou  mediální  oblast  a  deníky  v  obou  zemích  dosahují  vysoké 

čtenosti. Všechny listy zvolené pro analýzu v rámci této diplomové práce patří mezi 

uznávaná  nadregionální  periodika  s  rozsáhlou  čtenářskou  základnou  a  řadí  se  do 

segmentu seriózního tisku.  Jejich výběr navíc ovlivňovala geografická rozmanitost  s 

ohledem na sídlo redakcí a různorodost vzhledem k odlišné politické orientaci listů. 

Informace  pro  teoretickou  část  byly  čerpány  z  odborné  mediálně-vědní  a 

politologické  literatury.  Pro  popis  trhu  s  tištěnými  médii  v  Německu  posloužily 

německojazyčné publikace, a to například  Medien in Deutschland Band 1: Presse od 

uznávaných mediálních teoretiků Heinze Pürera a Johannese Raabeho či kniha Medien  

in  Österreich vydaná  rakouskou  Spolkovou  tiskovou  službou. Aktuální  údaje,  které 

dosud nebyly reflektovány v žádné publikaci, jako například informace o nákladech a 

čtenosti  jednotlivých  deníků,  byly  čerpány  z  nejnovějších  statistik  zveřejněných  na 

internetových stránkách výzkumných agentur. Jako podklady pro část týkající se vztahů 

České republiky s Rakouskem a Německem sloužily především příspěvky ze sborníků 

věnovaných české zahraniční politice od autorů jako Vladimíra Handla, odborníka na 

česko-německé vztahy z Ústavu mezinárodních vztahů, či historika Miroslava Kunštáta 

z Katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově. 

Kapitola o volbách vycházela především z knih První přímá volba prezidenta ČR v roce  

2013 od politologů Jakuba Charváta a Petra Justa a také publikace dalšího politologa 

Jakuba Šeda s názvem České prezidentské volby v roce 2013.

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola popisuje vývoj v 

oblasti německého a rakouského tisku od konce druhé světové války až do současnosti a 

charakterizuje  trh  s  tištěnými  médii  v  obou  zemích.  Druhá  kapitola  se  zabývá 

jednotlivými deníky, které tvoří zkoumaný materiál, přibližuje jejich historii, politické 
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směřování,  geografické  zařazení,  vydavatelskou  strukturu  i  dosah.  Třetí  kapitola 

rozebírá vztahy České republiky s Německem a Rakouskem, a to jak na bilaterální, tak 

na evropské úrovni. Čtvrtá kapitola se věnuje sledované události a popisuje první přímé 

volby českého prezidenta v roce 2013 od diskuze o jejich zavedení přes charakteristiku 

kandidátů a průběh voleb až po témata související s Německem a Rakouskem, která 

byla otevřena během předvolebních diskuzí. Analýzu tvoří kapitoly pět a šest. V páté 

kapitole  je  důkladně  popsána  metodologie  výběru  a  zkoumání  materiálu  a  v  šesté 

kapitole jsou formou odpovědí na výzkumné otázky představeny výsledky analýzy.

Analýza  se  zaměřuje  pouze  na  textovou  složku  materiálu,  obrazová  složka 

předmětem  rozboru  není.  Citace  ze  zkoumaného  materiálu  jsou  překládány  z 

německého jazyka do českého,  u titulků je  za českým překladem v závorce uveden 

původní název.
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1. Tištěná média v Německu a Rakousku

1.1 Tištěná média v Německu

1.1.1 Vývoj německého tisku od konce druhé světové války do současnosti

Kořeny současného mediálního systému ve Spolkové republice Německo sahají 

do  období  po  druhé  světové  válce.  Po  skončení  války  bylo  Německo  rozděleno 

vítěznými  mocnostmi  do  čtyř  okupačních  zón:  sovětské,  americké,  britské  a 

francouzské. V listopadu 1944 vydali spojenci zákon, který zcela zakazoval vydávání 

novin  a  časopisů  na  území  Německa.1 Po  kapitulaci  se  o  informování  obyvatelstva 

prostřednictvím novin a letáků starala okupační vojska.

Ve třech západních zónách bylo vydávání svobodného tisku povoleno jen ve 

velmi omezené míře, a to prostřednictvím licencí, které zaručovaly, že jde o vydavatele, 

kteří smýšlejí demokraticky, a nikoliv nacionálně socialisticky.2 Mezi lety 1945 a 1949 

zde licenci získalo celkem 169 periodik. Cílem spojenecké licenční politiky bylo nejen 

„převychovat“  německý  národ,  ale  také  podpořit  federalismus  vznikem  lokálních  a 

regionálních  tiskových orgánů.3 Tato  politika  předurčila  i  budoucí  podobu  struktury 

tisku,  ve  které  dominantní  regionální  a  lokální  tisk  bránily  vzniku  silného 

nadregionálního tisku.

Ani  licencovaný  tisk  však  nebyl  zcela  svobodný.4 Američané  a  později  i 

Francouzi a Britové se sice vzdali  svého práva na předběžnou cenzuru, ale všechny 

noviny  musely  být  v  den  vydání  předloženy  k  následné  cenzuře.  Navíc  většina 

vydavatelů novin byla, především v oblasti nadregionálního zpravodajství, odkázána na 

zpravodajské informace od spojeneckých agentur.

Ve Spolkové republice Německo, která vznikla na území spojeneckých zón v 

roce 1949, zrušila povinnost přidělování licencí nová ústava (tzv. Grundgesetz), která 

vstoupila v platnost v květnu 1949 a stanovila svobodu tisku jako jedno ze základních 

1 ALTENDORFER, Otto. Das Mediensystem der Bundesrepublik Deutschland. Vyd. 1. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, 2001. 344 s. ISBN 3-531-13435-3. s. 27.

2 Tamtéž.
3 PÜRER, Heinz; RAABE, Johannes. Medien in Deutschland. Vyd. 2. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 1996. 

569 s. ISBN 3-89669-000-0. s. 93.
4 Tamtéž. s. 100.
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práv a svobod.5 Povolení k opětovnému tisku získali i bývalí vydavatelé, kteří vydávali 

noviny už před rokem 1945 a kvůli tomu – nezávisle na politické orientaci – nedostali 

po válce licenci od spojenců.6 Díky tomu došlo v roce 1949 k založení či obnovení řady 

periodik a počet deníků se velmi rychle navýšil zhruba na 600.

Přidělování licencí zavedla po konci druhé světové války i sovětská zóna. Získat 

je  ale  mohly  jen  politické  strany  a  organizace,  nikoliv  soukromé  osoby.7 

Upřednostňovány přitom byly listy Komunistické strany Německa (KPD) a následně 

Sjednocené socialistické strany Německa (SED), která vznikla v roce 1946 sloučením 

KPD  a  Sociálnědemokratické  strany  Německa  (SPD).  Povinnost  žádat  o  licence  v 

Německé demokratické republice, která byla v roce 1949 vyhlášena na území sovětské 

zóny,  trvala  až  do  roku 1989.  Do té  doby také  platila  přísná  pravidla  pro  kontrolu 

obsahu periodického tisku a tiskáren a limit na přidělování papíru a množství výtisků. 

Dohled nad tiskem zajišťoval rovněž centrální systém doručování tiskovin.8

Ve Spolkové republice Německo mezitím vzrůstající množství periodik vyvolalo 

snahy o přijetí spolkového tiskového zákona.9 Ty však postupně selhaly v 50., 60. i 70. 

letech.  Regulaci  tak  zajišťovaly  tiskové  zákony  přijaté  v  jednotlivých  spolkových 

zemích.  Poté  co  byl  v  roce  1963  schválen  návrh  na  jednotnou  regulaci  tisku  ve 

spolkových zemích, schválily postupně všechny spolkové země nové tiskové zákony 

sestavené na základě tohoto návrhu. Výjimkou bylo pouze Bavorsko, které si ponechalo 

zákon z roku 1949.

Po znovusjednocení Německa v říjnu 1990 převzaly nové spolkové země praxi 

těch  stávajících  a  přijaly  vlastní  tiskové  zákony.  Mediální  právo v  oblasti  tisku  tak 

dodnes náleží do kompetence 16 spolkových zemí.10

5 ALTENDORFER, Otto. Das Mediensystem der Bundesrepublik Deutschland. Vyd. 1. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, 2001. 344 s. ISBN 3-531-13435-3. s. 37.

6 PÜRER, Heinz; RAABE, Johannes. Medien in Deutschland. Vyd. 2. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 1996. 
569 s. ISBN 3-89669-000-0. s. 108.

7 Tamtéž. s. 28.
8 Tamtéž. s. 42, 43.
9 Tamtéž. s. 38.
10 Tamtéž. s. 76.
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1.1.2 Charakteristika německého trhu s tištěnými médii

Mezi charakteristické prvky německého tisku patří: 1) velké množství titulů; 2) 

silný lokální tisk; 3) malý počet nadregionálních listů; 4) velké množství magazínů.11

Mediální  trh  ve  Spolkové  republice  Německo  je  díky  téměř  81  milionům 

obyvatel velmi rozsáhlý. Německo má výhodu také v tom, že němčina je řečí, kterou se 

mluví i v sousedních zemích  – Rakousku a Švýcarsku. Celkem tedy v tomto regionu 

žije asi 100 milionů německy mluvících lidí, a tedy potenciálních příjemců mediálních 

produktů.12 K úspěchu německých mediálních koncernů navíc přispívá poměrně vysoký 

příjem obyvatelstva a odpovídající životní standard, který zajišťuje vysoké výdaje na 

reklamu a mediální spotřebu.

Německo je  silně  decentralizované a  rozdělené na  jednotlivé  spolkové země. 

Díky tomu jsou i typické noviny především lokálním produktem a v zemi neexistuje 

žádné jasné mediální centrum.13 Na rozdíl od České republiky, kde se média centralizují 

v  Praze,  v  německém hlavním městě Berlíně  sídlí  pouze  část  redakcí.  Ostatní  mají 

základnu  v  dalších  velkých  městech  jako  Hamburg,  Frankfurt,  Mnichov  či  Kolín. 

Naopak k silné  centralizaci  dochází  v oblasti  vlastnictví.  V Německu sídlí  i  některé 

významné  evropské  mediální  společnosti  včetně  vydavatelství  Bertelsmann,  které  je 

největší mediální společností v Evropě a působí v 50 zemích po celém světě.

V roce 2014 vycházelo v Německu 351 deníků, a to v 1528 lokálních vydáních. 14 

Jejich celkový prodaný náklad dosahoval  16,8 milionu výtisků denně. Tento počet se 

dále dělí na 12,6 milionu exemplářů lokálních a regionálních předplatitelských novin, 

1,1 milionu výtisků nadregionálních listů a 3,1 milionu exemplářů novin ve volném 

prodeji.15 Vedle toho se objevuje 21 týdeníků, kterých se prodá 1,7 milionu výtisků 

11 KLEINSTEUBER, Hans J. Germany. In: KELLY, Mary; MAZZOLENI, Gianpietro; McQUAIL, Denis. The 
Media in Europe: The Euromedia Research Group. [elektronický zdroj]. Vyd. 3. London, Thousand Oaks: Sage 
Publications, 2004. 274 s. nečíslované.

12 Tamtéž.
13 Tamtéž.
14 PASQUAY, Anja. Zeitungen und ihre Leser in Stichworten 2014/15. Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger 

e.V. [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.bdzv.de/markttrends-und-daten/wirtschaftliche-
lage/wissenswertes/

15 PASQUAY, Anja. Zur wirtschaftlichen Lage der Zeitungen in Deutschland 2014. Bundesverband Deutscher 
Zeitungsverleger e.V. [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.bdzv.de/markttrends-und-
daten/wirtschaftliche-lage/artikel/detail/zur_wirtschaftlichen_lage_der_zeitungen_in_deutschland_2014/
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denně,  a  sedm  nedělníků  s  celkovým  prodaným  nákladem  2,9  milionu  exemplářů 

denně.16

Celková čtenost všech titulů na vydání dosahovala v roce 2014 v průměru 67,4 

procent občanů starších 14 let, v případě deníků 63,2 procent.17 Tištěnou verzi deníků 

čtou pravidelně dva ze tří Němců, což je necelých 45 milionů lidí. Lokální a regionální  

předplatitelské noviny čte  52 procent  žen a 50 procent  mužů. Naopak nadregionální 

noviny si častěji předplácejí muži (23 procent) než ženy (13 procent). Muži také o něco 

častěji  kupují  noviny  u  stánků  (6  procent)  než  ženy  (4  procenta).  Podle  údajů 

Spolkového  svazu  německých  vydavatelů  novin  z  roku  2014  tráví  německý  občan 

čtením novin v průměru 39 minut v pracovním dni a 44 minut o víkendu.18 Muži se 

čtení věnují průměrně 40 minut denně, ženy 38 minut. Lidé starší 50 let tráví čtením 

novin každý den v průměru 47 minut, zatímco mladí ve věku od 14 do 29 let pouze 30 

minut.  Tisku  přitom  spíše  důvěřuje  50  procent  obyvatel.19 Pro  srovnání  rádiu  spíše 

důvěřuje 66 procent Němců, televizi 59 procent a internetu 27 procent.

Role  novin  jako  spolehlivého  média  s  velkým  dosahem  přinášejícím  hlubší 

pohled na aktuální dění a jeho reflexi je při neustálém rozšiřování digitálních médií v 

Německu stále důležitější.20 V boji o čas a pozornost čtenářů se německým novinám i 

nadále  daří.  Především  díky  tomu,  že  vydavatelství  velkou  část  obsahu  nabízejí  v 

elektronické podobě prostřednictvím internetového zpravodajství či mobilních aplikací. 

Důležitou součástí úspěchu německých vydavatelských domů však nadále zůstávají i 

tištěné tituly a vydavatelství obchod s těmito produkty nadále rozvíjejí.

16 PASQUAY, Anja. Zeitungen und ihre Leser in Stichworten 2014/15. Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger 
e.V. [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.bdzv.de/markttrends-und-daten/wirtschaftliche-
lage/wissenswertes/

17 PASQUAY, Anja. Zur wirtschaftlichen Lage der Zeitungen in Deutschland 2014. Bundesverband Deutscher 
Zeitungsverleger e.V. [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.bdzv.de/markttrends-und-
daten/wirtschaftliche-lage/artikel/detail/zur_wirtschaftlichen_lage_der_zeitungen_in_deutschland_2014/

18 PASQUAY, Anja. Zeitungen und ihre Leser in Stichworten 2014/15. Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger 
e.V. [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.bdzv.de/markttrends-und-daten/wirtschaftliche-
lage/wissenswertes/

19 TNS Opinion & Social. Standard Eurobarometer 76. Herbst 2011: Die Mediennutzung in der Europäischen 
Union. Europäische Kommission. [online]. 2012 [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_media_de.pdf

20 PASQUAY, Anja. Zur wirtschaftlichen Lage der Zeitungen in Deutschland 2014. Bundesverband Deutscher 
Zeitungsverleger e.V. [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.bdzv.de/markttrends-und-
daten/wirtschaftliche-lage/artikel/detail/zur_wirtschaftlichen_lage_der_zeitungen_in_deutschland_2014/
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To však neznamená,  že  se  celosvětová  krize  tištěných  médií  Německu zcela 

vyhnula. V roce 2013 klesl celkový obrat meziročně o 4,4 procenta, a obrat v oblasti 

reklamy dokonce o 9,7 procent.21 Příjmy z reklamy a inzerátů přitom v roce 2013 činily 

už pátý rok v řadě méně než příjmy z prodeje tištěných novin.

1.2 Tištěná média v Rakousku

1.2.1 Vývoj rakouského tisku od konce druhé světové války do současnosti

Podobně  jako  v  Německu  se  historie  současného  mediálního  systému  v 

Rakousku  začala  psát  po  druhé  světové  válce.  I  zde  byla  v  důsledku  nacionálně 

socialistické éry, války a následného obsazení Rakouska zcela přerušena předválečná 

novinářská tradice.22 Stejně jako její větší soused byla země v roce 1945 rozdělena do 

čtyř okupačních zón. Rozhodující roli v informování obyvatelstva v poválečném období 

i v tomto případě sehrály okupační mocnosti,  které samy vydávaly noviny a později 

přidělovaly licence k založení tiskových orgánů.

Jako  zcela  první  nový  list  se  v  Rakousku  objevily  propagandistické  noviny 

Österreichische Zeitung vydávané sovětskou okupační správou.23 Po osvobození Vídně 

se  15.  dubna  1945  ustavila  provizorní  rakouská  vláda  a  pod  vedením  tří  nových 

politických  stran  –  Rakouské  lidové  strany  (ÖVP),  Sociálně  demokratické  strany 

Rakouska (SPÖ) a Komunistické strany Rakouska (KPÖ) – se 23. dubna 1945 poprvé 

objevil  „trojjediný“  list  Neues  Österreich,  který  zajistil  spojencům  poklidné, 

bezkonfliktní  klima  mezi  novými  stranami  a  signalizoval  demokratické  směřování 

země.24

Nicméně  ještě  před  tím  založili  spojenci  vlastní  politicky  nezávislé  listy.25 

Úspěšní byli především Američané, jejichž noviny získaly značný vliv. Od srpna 1945 k 

nim přibyly listy tří nových politických stran schválené spojenci.26 Tyto listy se těšily 

velké oblibě a díky restriktivní politice spojenců vytvořily na trhu rychle monopol.

21 Tamtéž.
22 GERETSCHLÄGER, Erich. Massenmedien in Österreich. Vyd. 1. Vídeň: Bundeskanzleramt, 

Bundespressendienst, 1994. 55 s. s. 11.
23 Tamtéž. s. 9.
24 Tamtéž. s 11.
25 Tamtéž.
26 SPÖ založila list Arbeiter-Zeitung, ÖVP deník Kleine Volkblatt a KPÖ noviny Österreichische Volksstimme.
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Plnou suverenitu získalo Rakousko zpět až v roce 1955. V té době vycházelo v 

zemi 35 novinových titulů.27 Po vzniku nového státu a následném odchodu okupačních 

vojsk  se  stále  více  čtenářů  začalo  obracet  k  politicky  nezávislým  listům.28 Podíl 

stranického tisku na celkovém nákladu novin tak poklesl od roku 1953 z 50 procent do 

roku 1971 na 20 procent.29 Zároveň vzrostla poptávka po zábavném čtení, která vedla 

mediální koncerny ke vzniku nových bulvárních listů a rychlému růstu této mediální 

oblasti.30 Na síle získaly především noviny  Neue Kronen Zeitung.31 Všude, kde tento 

deník  expandoval,  přibyly  pod  vlivem  konkurenčního  tlaku  nové  nezávislé  noviny. 

Zároveň  ale  docházelo  i  k  opačnému  trendu  –  koncentraci  tisku  a  snížení  počtu 

vydávajících subjektů.

V 70. letech nastoupila na rakouském novinovém trhu fáze konsolidace.32 V roce 

1975 vznikl v Rakousku zákon, který zavedl přímou státní podporu tištěným médiím, 

která byla původně zamýšlena jako pomoc deníkům a týdeníkům nezávisle na jejich 

hospodářské  situaci.33 Od  roku  1984  je  navíc  tato  všeobecná  podpora  rozšířena  o 

zvláštní  podporu  pro  strukturně  slabší  deníky  se  zvláštním významem pro  politické 

vytváření vlastního názoru, tedy za účelem různorodosti titulů.34 

Na konci 80 let došlo k výraznému nárůstu německého kapitálu na rakouském 

tiskovém trhu.35 Větší angažmá německých vydavatelství v Rakousku začalo na konci 

80. let,  kdy vydavatelství Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) získalo podíly v 

denících  Neue Kronen Zeitung a  Kurier.  Skupina WAZ dokonce kvůli  akvizicím na 

rakouském trhu založila dceřinou společnost Mediaprint AG, která se stala největším 

mediálním  spojením  v  zemi.36 Mezi  další  německá  vydavatelství  s  podílem  na 

rakouském mediálním trhu patří Axel Springer, Bertelsmann či Verlag der Süddeutschen 

27 TRAPPEL, Josef. Austria. In: KELLY, Mary; MAZZOLENI, Gianpietro; McQUAIL, Denis. The Media in 
Europe: The Euromedia Research Group. [elektronický zdroj]. Vyd. 3. London, Thousand Oaks: Sage 
Publications, 2004. 274 s. nečíslované.

28 GERETSCHLÄGER, Erich. Massenmedien in Österreich. Vyd. 1. Vídeň: Bundeskanzleramt, 
Bundespressendienst, 1994. 55 s. s. 13.

29 TRAPPEL, Josef. Austria. In: KELLY, Mary; MAZZOLENI, Gianpietro; McQUAIL, Denis. The Media in 
Europe: The Euromedia Research Group. [elektronický zdroj]. Vyd. 3. London, Thousand Oaks: Sage 
Publications, 2004. 274 s. nečíslované.

30 GERETSCHLÄGER, Erich. Massenmedien in Österreich. Vyd. 1. Vídeň: Bundeskanzleramt, 
Bundespressendienst, 1994. 55 s. s. 13.

31 Tamtéž. s. 14.
32 Tamtéž. s. 15.
33 ULRICH, Andreas. Medien in Österreich. Vyd. 1. Wien: Bundespressedienst, 2003. 61 s. s. 17.
34 Tamtéž. ; GERETSCHLÄGER, Erich. Massenmedien in Österreich. Vyd. 1. Vídeň: Bundeskanzleramt, 

Bundespressendienst, 1994. 55 s. s. 48.
35 ULRICH, Andreas. Medien in Österreich. Vyd. 1. Wien: Bundespressedienst, 2003. 61 s. s. 8.
36 Tamtéž. s. 9.
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Zeitung.37 V oblasti časopisů dokonce německé magazíny dlouhou dobu rakouskému 

trhu zcela dominovaly.38

V 80. letech zároveň téměř zanikl stranický tisk.39 Na začátku 90. let z kdysi 

úspěšného  stranického  tisku  zůstaly  pouze  tři  noviny  podporující  méně  významné 

politické strany. Na konci 80. let a v průběhu 90. let se také etablovalo několik nových 

deníků, a to i přes silnou míru koncentrace denního tisku.40 

1.2.2 Charakteristika rakouského trhu s tištěnými médii

Rakouská  mediální  krajina  je  charakterizována:  1)  vysokou  koncentrací,  2) 

silnými  nadregionálními  mediálními  konglomeráty  a  3)  rostoucím  vlivem 

mezinárodních  mediálních  hráčů.41 Rakouský mediální  trh  je  přitom poměrně  malý, 

jelikož v zemi žije jen necelých 8,5 milionu obyvatel.

Struktura rakouské mediální krajiny vykazuje mnohé charakteristiky mediálních 

trhů malých států, přičemž je znát především vazba na nepoměrně větší stejnojazyčný 

sousední trh – Německo.42 Vysoký příliv kapitálu i mediálních produktů ze Spolkové 

republiky Německo ovlivňuje všechny masmediální sektory v zemi.  Co se tištěných 

médií týče, jsou zahraniční investice běžné především v oblasti nadregionálního tisku, 

zatímco v regionálním sektoru jsou méně patrné.43

Tiskovému trhu  v  Rakousku výrazně  dominuje  bulvární  deník  Neue  Kronen 

Zeitung,  který je díky svému velkému dosahu považován za jedny z nejúspěšnějších 

novin  na  světě.44 Například  v  roce  2001  dosahovala  čtenost  deníku  43  procent. 

Ekonomickou a vydavatelskou dominanci tohoto listu do jisté míry vyvažuje regionální 

tisk. Většina těchto lokálních mediálních společností  nemá konkurenci,  a těší  se tak 

monopolistickému postavení ve svém regionu. Pouze ve Vídni existuje větší diverzita. 

V rakouské  metropoli  si  čtenáři  mohou  vybrat  z  několika  lokálních  deníků  včetně 

37 Tamtéž. s. 10.
38 Tamtéž. s. 13.
39 GERETSCHLÄGER, Erich. Massenmedien in Österreich. Vyd. 1. Vídeň: Bundeskanzleramt, 

Bundespressendienst, 1994. 55 s. s. 15.
40 ULRICH, Andreas. Medien in Österreich. Vyd. 1. Wien: Bundespressedienst, 2003. 61 s. s. 10.
41 TRAPPEL, Josef. Austria. In: KELLY, Mary; MAZZOLENI, Gianpietro; McQUAIL, Denis. The Media in 

Europe: The Euromedia Research Group. [elektronický zdroj]. Vyd. 3. London, Thousand Oaks: Sage 
Publications, 2004. 274 s. nečíslované.

42 ULRICH, Andreas. Medien in Österreich. Vyd. 1. Wien: Bundespressedienst, 2003. 61 s. s. 6.
43 TRAPPEL, Josef. Austria. In: KELLY, Mary; MAZZOLENI, Gianpietro; McQUAIL, Denis. The Media in 

Europe: The Euromedia Research Group. [elektronický zdroj]. Vyd. 3. London, Thousand Oaks: Sage 
Publications, 2004. 274 s. nečíslované.

44 Tamtéž.
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nejstarších dosud vycházejících novin na světě – Wiener Zeitung, které byly založeny v 

roce 1703.45

Všeobecně  dosáhl  rakouský  trh  s  deníky  neuvěřitelné  míry  koncentrace.  Ze 

šedesáti šesti existujících novin od konce druhé světové války jich do roku 2002 padesát 

tři  skončilo.46 Limitované  množství  deníků však  vyvažuje  velké  množství  týdeníků, 

měsíčníků a dalších periodik. I v tomto případě je trh výrazně regionalizovaný.

Právně  tištěná  média  v  Rakousku  upravuje  především  mediální  zákon 

(Bundesgesetz über die Presse und andere publizistische Medien) z roku 1981, který 

během své platnosti prošel řadou novelizací, a ústavní zákon (Staatsgrundgesetz über 

die allgemeinen Rechte der Staatsbürger) z roku 1867, který zaručuje svobodu slova a 

svobodu tisku.47 

V roce 2013 vycházelo v Rakousku 15 deníků se 14 regionálními vydáními, 

jejichž  celkový  prodaný  náklad  dosahoval  zhruba  1,78  milionu  exemplářů  denně.48 

Kromě toho se objevovaly ještě  tři  deníky, které byly distribuovány zdarma.49 Vedle 

toho vycházelo 261 týdeníků a 64 magazínů a obrázkových časopisů.

Podle studie Media-Analyse (MA), která zahrnuje data z druhé poloviny roku 

2013 a první poloviny roku 2014, čte denní tisk alespoň jednou denně 69,8 procent 

Rakušanů starších 14 let, což je více než pět milionů obyvatel.50 Nejčtenější deník Neue 

Kronen Zeitung přitom čte 32 procent obyvatel, což je zhruba 2,32 milionu obyvatel. 

Noviny podle studie čte více mužů (71,1 procent) než žen (68,5 procent).51 V souvislosti 

45 ULRICH, Andreas. Medien in Österreich. Vyd. 1. Wien: Bundespressedienst, 2003. 61 s. s. 10.
46 TRAPPEL, Josef. Austria. In: KELLY, Mary; MAZZOLENI, Gianpietro; McQUAIL, Denis. The Media in 

Europe: The Euromedia Research Group. [elektronický zdroj]. Vyd. 3. London, Thousand Oaks: Sage 
Publications, 2004. 274 s. nečíslované. ; Údaje z druhé poloviny roku 2013 a první poloviny roku 2014 jsou 
nejnovější dostupná data.

47 GERETSCHLÄGER, Erich. Massenmedien in Österreich. Vyd. 1. Vídeň: Bundeskanzleramt, 
Bundespressendienst, 1994. 55 s. s. 49.

48 Bücher und Presse. Statistik Austria. [online]. 2013 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/kultur/buecher_und_presse/ ; Zahl und Escheinen 
der Zeitungen sowie Zahl der Fachpresse und Corporate Publishing 1960 bis 2013. Statistik Austria. [online]. 
2010 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/kultur/buecher_und_presse/ ; Údaje z roku 2013 
jsou nejaktuálnějšími dostupnými daty.

49 Patří mezi ně list Heute, který je distribuován zdarma a vychází ve Vídni, Dolním Rakousku, Horním Rakousku a 
Burgenlandsku, či deník Österreich, který je nadregionálním prodejním deníkem a zároveň vychází ve zkrácené 
verzi zdarma.

50 MA 2013/14 – Tageszeitungen Total. Media-Analyse. [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: 
http://www.media-analyse.at/studienPublicPresseTageszeitungTotal.do?
year=13/14&title=Tageszeitungen&subtitle=Total

51 MA 2013/14 – Tageszeitungen Geschlecht. Media-Analyse. [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: 
http://www.media-analyse.at/studienPublicPresseTageszeitungGeschlecht.do?
year=13/14&title=Tageszeitungen&subtitle=Geschlecht
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s věkem čtenářů lze v Rakousku pozorovat přímou úměru mezi stoupajícím věkem a 

vzrůstajícím procentem čtenářů denního tisku. Z dotazování Media-Analyse vyplývá, že 

se  čtení  novin  věnuje 55 procent  lidí  ve věku od 14 do 19 let,  zatímco ve  věkové 

kategorii  60  až  69  let  čte  denní  tisk  78  procent  lidí.52 Od věku 70 let  začíná  opět 

klesající tendence.

Podle průzkumu z let 2008 až 2009 čtou lidé v Rakousku noviny v průměru 42 

minut  denně.53 Muži  tráví touto činností  v průměru 45 minut,  ženy 40 minut.  Větší 

rozdíly se objevují mezi čtenáři různých věkových skupin. Podle studie institutu Linzer 

market-Institut  tráví  starší  lidé čtením novin až pětkrát  více času než mladí.54 Tisku 

přitom spíše důvěřuje  59 procent  obyvatel.55 Pro srovnání televizi  spíše důvěřuje 72 

procent lidí, rádiu 68 procent a internetu 43 procent.

Stejně jako Německo je i Rakousko zemí, kde mají tištěná média velký dosah a 

stabilní čtenářskou základnu. Podle analýzy dat ze studie Media-Analyse z let 1996 až 

2007 se v této mediální oblasti ukazovaly dva opačné trendy: na jednu stranu si tisk 

zachovával vysoký počet čtenářů, na druhou stranu začalo ubývat mladých lidí, kteří by 

noviny pravidelně četli.56 Především takzvaní „Digital Natives“ neboli generace, která 

vyrostla v době internetu, začala ztrácet o tištěná média zájem právě díky konkurenci 

internetu. Jistý pokles v dosahu novin a časopisů je však patrný ve všech věkových 

skupinách. Snižuje se také doba, kterou Rakušané čtením novin tráví. Krize tištěných 

médií, se kterou v současnosti bojují mediální trhy na celém světě, však v Rakousku 

nastupuje pomaleji než v jiných zemích.

52 MA 2013/14 – Tageszeitungen Alter. Media-Analyse. [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: 
http://www.media-analyse.at/studienPublicPresseTageszeitungAlterBis39.do?
year=13/14&title=Tageszeitungen&subtitle=Alter&subsubtitle=bis39 ; http://www.media-
analyse.at/studienPublicPresseTageszeitungAlterPlus40.do?
year=13/14&title=Tageszeitungen&subtitle=Alter&subsubtitle=plus40

53 Zeitverwendungserhebung der Statistik Austria. Freizeit in Österreich: Fernsehen vor Sport und Lesen. Statistik 
Austria. [online]. 2010 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://www.statistik.at/web_de/presse/052105

54 APA/Red. Studie: Österreicher lesen Zeitung, Männer posten. Die Presse. [online]. 2011 [cit. 2014-12-20]. 
Dostupné z: http://diepresse.com/home/kultur/medien/631225/Studie_Osterreicher-lesen-Zeitung-Maenner-posten 
; Údaje z let 2008 a 2009 jsou nejnovějšími dostupnými daty.

55 TNS Opinion & Social. Standard Eurobarometer 76. Herbst 2011: Die Mediennutzung in der Europäischen 
Union. Europäische Kommission. [online]. 2012 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_media_de.pdf

56 STARK, Birgit. Konstanten und Veränderungen der Mediennutzung in Österreich. Empirische Befunde aus den 
Media-Analyse-Daten (1996-2007). In: SWS Rundschau. [elektronický zdroj]. Vídeň: Sozialwissenschaftliche 
Studiengesellschaft, 2009. roč. 49, č. 2. s. 130-153. Dostupné z: http://www.sws-
rundschau.at/archiv/SWS_2009_2_Stark.pdf , s. 133.
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2. Zkoumané německé a rakouské deníky

2.1. Zkoumané německé deníky

2.1.1 Frankfurter Rundschau

Deník Frankfurter  Rundschau byl  prvním  listem,  který  po  válce  získal  v 

Německu licenci od Američanů.57 Jeho první číslo vyšlo 1. srpna 1945. List vydávalo 

sedm  nositelů  licence  ze  tří  různých  politických  táborů:  sociální  demokraté  Hans 

Etzkorn, Paul Rodemann a Wilhelm Knothe, komunisté Emil Carlebach, Arno Rudert a 

Otto  Grossmann  a  levicový  katolík  Wilhelm  Karl  Gerst.58 Kvůli  nedostatku  papíru 

vycházely noviny ze začátku jen třikrát týdně. Teprve od července 1948 se začal list 

objevovat denně.

Noviny  Frankfurter  Rundschau se  řadí  do  kategorie  seriózního tisku  a  mezi 

významné nadregionální deníky v Německu.59 V prvním čtvrtletí roku 2013 dosahoval 

prodaný náklad deníku průměrně 85 tisíc výtisků denně (Zdroj: IVW).60 Informace o 

čtenosti  nejsou dostupné.61 List  vychází  v  jednom celostátním a  v  pěti  regionálních 

vydáních pro oblast Hesenska.62 Redakce sídlí ve Frankfurtu a nejvýznamnější politické 

dění v zemi sledují redaktoři z berlínské pobočky.63

57 PÜRER, Heinz; RAABE, Johannes. Medien in Deutschland. Vyd. 2. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 1996. 
569 s. ISBN 3-89669-000-0. s. 98.

58 REIFENRATH, Roderich. Karl Gerold prägt die FR noch heute. Frankfurter Rundschau. [online]. 2012 [cit. 
2014-10-16]. Dostupné z: http://www.fr-online.de/wir-ueber-uns/fr-geschichte-karl-gerold-praegt-die-fr-noch-
heute,4353508,21024626.html

59 Frankfurter Rundschau. Frankfurter Allgemeine. [online]. 2013 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: 
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/thema/frankfurter-rundschau

60 Quartalauflagen. Frankfurter Rundschau. Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern e.V. [online]. 2013 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: http://daten.ivw.eu/index.php?
menuid=1&u=&p=&detail=true ; Údaje z roku 2013 jsou nejnovějšími dostupnými daty. Údaje o nákladech a 
čtenosti jednotlivých deníků v této kapitole pocházejí z různých zdrojů a časových období, jelikož v jednotlivých 
studiích často data o některých denících chybí nebo nejsou volně dostupná.

61 Od dubna 2013 je Frankfurter Rundschau součástí produktové nabídky RheinMainMedia, která nezveřejňuje data 
o nákladech a čtenosti jednotlivých titulů, ale zahrnuje je do jednotného produktového portfolia.

62 Frankfurter Rundschau. Frankfurter Allgemeine. [online]. 2013 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: 
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/thema/frankfurter-rundschau

63 FESTERLING, Arnd. FR kommt wieder komplett aus Frankfurt. Frankfurter Rundschau. [online]. 2013 [cit. 
2014-10-16]. Dostupné z: http://www.fr-online.de/wir-ueber-uns/redaktion-fr-kommt-wieder-komplett-aus-
frankfurt,4353508,23529934.html
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V roce 2012 se deník kvůli  vysoké ztrátovosti  tištěné verze  novin dostal  do 

insolvence.64 Na poslední chvíli však našel investory, kteří ho zachránili před úplným 

zánikem.  Od  března  2013  tak  ve  Frankfurter  Rundschau vlastní 55procentní  podíl 

mediální  dům  Frankfurter  Societät,  35  procent  má  pod  kontrolou  vydavatelství 

konkurenčního konzervativního deníku Frankfurter  Allgemeine Zeitung a  10 procent 

zůstalo  nadaci  Karl-Gerold-Stiftung,  kterou založili  původní  vydavatelé Frankfurter  

Rundschau.65 Redakci přitom bylo zaručeno pokračování dosavadní levicově-liberální 

orientace.

2.1.2 Süddeutsche Zeitung

Noviny Süddeutsche Zeitung byly v Německu po druhé světové válce druhým 

licencovaným  listem  v  americké  zóně.66 Jeho  tři  vydavatelé:  liberál  August 

Schwingenstein,  sociální  demokrat  Edmund  Goldschagg  a  katolík  Franz  Josef 

Schöningh získali licenci 6. října 1945.67 Noviny nejprve vycházely dvakrát, později 

třikrát týdně.68 Jako deník se kvůli dlouhodobému nedostatku papíru začaly objevovat 

až po čtyřech letech.

List  Süddeutsche  Zeitung se  řadí  mezi  seriózní  média  a je  největším 

nadregionálním předplatitelským deníkem v Německu.69 Ve třetím čtvrtletí roku 2014 

dosahoval prodaný náklad listu v průměru 365 tisíc výtisků denně (Zdroj: IVW).70 Podle 

analýzy  z  roku  2014  četlo  každé  vydání  listu  v  průměru  1,27  milionu  lidí  (Zdroj: 

AWA).71 Redakce  sídlí  v  Mnichově  a  pro  hlavní  město  Bavorska  a  jeho  okolí  má 

64 STILLBAUER, Thomas. Das Ende der Druckerei. Frankfurter Rundschau. [online]. 2013 [cit. 2014-10-16] 
Dostupné z: http://www.fr-online.de/frankfurter-rundschau-insolvenz/frankfurter-rundschau-insolvenz-das-ende-
der-druckerei,20879710,22621092.html

65 GÖPFERT, Claus-Jürgen. Die Frankfurter Rundschau bleibt linksliberal. Frankfurter Rundschau. [online]. 2013 
[cit. 2014-10-16]. Dostupné z: http://www.fr-online.de/wir-ueber-uns/eigentuemer-wechsel-die-frankfurter-
rundschau-bleibt-linksliberal,4353508,21971590.html

66 PÜRER, Heinz; RAABE, Johannes. Medien in Deutschland. Vyd. 2. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 1996. 
569 s. ISBN 3-89669-000-0. s. 98.

67 Geschichte des Süddeutschen Verlages. Süddeutscher Verlag. [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: 
http://www.sueddeutscher-verlag.de/info/facts/geschichte

68 PAWLITZKI, Helene. Phoenix aus der Asche. Medien Monitor. [online]. 2010 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: 
http://www.medien-monitor.com/Phoenix-aus-der-Asche.1692.0.html

69 Süddeutsche Zeitung. Süddeutscher Verlag. [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: http://www.sueddeutscher-
verlag.de/business/sueddeutsche_zeitung/sueddeutsche_zeitung

70 Quartalauflagen. Süddeutsche Zeitung. Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern e.V. [online]. 2014 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: http://daten.ivw.eu/index.php?
menuid=1&u=&p=&detail=true

71 Printmedien. Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse. [online]. 2014 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: 
http://www.ifd-allensbach.de/awa/medien/printmedien.html#c862&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=ibWWVJWbDoneauvOgeAI
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speciální  lokální,  městskou  a  regionální  redakci.72 Pobočky  Süddeutsche  Zeitung se 

nacházejí také v Berlíně, Düsseldorfu, Drážďanech, Frankfurtu, Hamburgu, Karlsruhe a 

Stuttgartu.73 

Politické směřování listu je  levicově liberální.74 Redakční stanovy uvádějí,  že 

Süddeutsche Zeitung „zastupuje a usiluje o svobodné demokratické formy společnosti 

na liberálních a sociálních základech.“75 Vydavatelem je mediální skupina Süddeutscher 

Verlag.76

2.1.3 Die Welt

List Die Welt  založila  britská  okupační  vojska  v  Hamburku.77 První  číslo  se 

objevilo 2. dubna 1946 a od té doby tyto noviny vycházely dvakrát týdně.78 Kontrole 

Britů podléhal list  Die Welt až do roku 1950, kdy ho koupilo hamburské vydavatelství 

Axel Springer.

Nástup této  mediální  společnosti  ještě  posílil  konzervativní  linii  listu,  kterou 

nastavili Britové.79 Axel Springer se přitom ve svých stanovách vyslovuje pro Německo 

jako  svobodný právní  stát  zakotvený  v  západním společenství,  pro  usmíření  Židů a 

Němců a právo Židů na vlastní stát, pro podporu transatlantických vztahů a západních 

hodnot,  pro  svobodné  tržní  hospodářství  a  naopak  se  striktně  vymezuje  vůči 

totalitarismu.80

72 Süddeutsche Zeitung. Süddeutscher Verlag. [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: http://www.sueddeutscher-
verlag.de/business/sueddeutsche_zeitung/sueddeutsche_zeitung

73 So erreichen Sie uns. Süddeutsche Zeitung. [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: 
http://www.sueddeutsche.de/app/service/impressum/

74 Übersicht: Politisch meinungsbildende Zeitungen und Zeitschriften in deutscher Sprache. eigentümlich frei. 
[online]. 2009 [cit. 2014-10-16] Dostupné z: http://ef-magazin.de/2009/12/23/1761-uebersicht-politisch-
meinungsbildende-zeitungen-und-zeitschriften-in-deutscher-sprache

75 Süddeutsche Zeitung. Goethe Institut. [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: 
http://www.goethe.de/wis/med/prj/dzz/tag/sz/deindex.htm

76 Süddeutsche Zeitung. Süddeutscher Verlag. [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: http://www.sueddeutscher-
verlag.de/business/sueddeutsche_zeitung/sueddeutsche_zeitung

77 25 Jahre Die Welt – Vermächtnis von gestern, Verpflichtung für morgen. Alex Springer. [online]. [cit. 2014-10-
17]. Dostupné z: https://www.axelspringer.de/artikel/25-Jahre-DIE-WELT-Vermaechtnis-von-gestern-
Verpflichtung-fuer-morgen_2197666.html

78 Die Welt. Britannica. [online]. [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/639555/Die-Welt

79 Tamtéž.
80 Grundsätze und Leitlinien. Axel Springer. [online]. [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: 

https://www.axelspringer.de/artikel/Grundsaetze-und-Leitlinien_40218.html
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Mediální koncern Axel Springer, který se od koupě  Die Welt výrazně rozrostl, 

vlastní  noviny  dodnes.81 Redakce  sídlí  v  hlavním  městě  Berlíně. Die Welt je 

nadregionální  seriózní  deník,  který  kromě  celostátní  verze  vychází  také  ve  dvou 

regionálních vydáních pro Berlín a Hamburg.82 Nabídku doplňuje ještě nedělník  Die 

Welt  am Sonntag. Ve třetím čtvrtletí roku 2014 se denně prodalo průměrně 208 tisíc 

výtisků  Die Welt (Zdroj: IVW).83 Podle průzkumu z roku 2014 dosahovala čtenost na 

výtisk 800 tisíc čtenářů (Zdroj: AWA).84 

Tabulka 1: Prodaný náklad německých deníků

Frankfurter Rundschau Süddeutsche Zeitung Die Welt

Prodaný náklad 85 000 výtisků 

(IVW: I/2013)

365 tisíc výtisků 

(IVW: III/2014)

208 tisíc výtisků 

(IVW: III/2014)

2.2 Zkoumané rakouské deníky

2.2.1 Der Standard

V  roce 1988 začal  Oscar  Bronner  vymýšlet  plán,  jak vybudovat  v  rámci  již 

ustáleného trhu s denním tiskem nové politicky nezávislé noviny.85 Nakonec se rozhodl 

spojit  se  s  německým vydavatelstvím  Axel  Springer,  které  v  novém médiu  získalo 

poloviční  podíl.  První  číslo  deníku  Der  Standard vyšlo  19.  října  1988.  Ze  začátku 

vycházel list od pondělí do pátku, od dubna 1989 i v sobotu.

81 Impressum. Die Welt. [online]. [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: 
http://www.welt.de/services/article7893735/Impressum.html

82 Die Welt. MediaPilot. Axel Springer. [online]. [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://www.axelspringer-
mediapilot.de/portrait/DIE-WELT-DIE-WELT_671154.html

83 Quartalauflagen. Die Welt. Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. 
[online]. 2014 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: http://daten.ivw.eu/index.php?menuid=1&u=&p=&detail=true

84 Printmedien. Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse. [online]. 2014 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: 
http://www.ifd-allensbach.de/awa/medien/printmedien.html#c862&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=ibWWVJWbDoneauvOgeAI

85 Geschichte des Standard. Der Standard. [online]. [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: 
http://derstandarddigital.at/1113535/Geschichte-des-STANDARD
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Der Standard je  celostátní seriózní  deník nezávislý na politických stranách.86 

Jeho  prodaný  náklad  dosahoval  v  první  polovině  roku  2014  průměrně  asi  67  tisíc 

výtisků denně (Zdroj: ÖAK).87 Podle studie tvořené daty z druhé poloviny roku 2013 a 

první poloviny roku 2014 deník čte asi  411 tisíc čtenářů (Zdroj:  MA).88 Jedná se o 

liberální list, který se zasazuje o podporu parlamentní demokracie, právní stát a posílení 

konkurenceschopnosti  státu  podle  principů  sociálně-tržního  hospodářství.89 Redakce 

deníku sídlí ve Vídni. Noviny v současnosti vydává Oscar Bronner a Alexandra Föderl-

Schmid.

2.2.2 Die Presse

Deník Die Presse byl založen v revolučním roce 1848 podnikatelem Augustem 

Zangem podle předlohy pařížských deníků.90 Po několikaleté přestávce v době druhé 

světové války obnovil list 26. ledna 1946 jeho předválečný šéfredaktor Ernst Molden. 

Šlo přitom o jedny z prvních nezávislých novin, které se v Rakousku po válce objevily. 

Kvůli nedostatku papíru však list až do roku 1948 vycházel jako týdeník.

Die  Presse je  nadnárodní  list,  který  se  řadí  do  segmentu  seriózního  tisku.91 

Prodaný náklad deníku dosahoval v první polovině roku 2014 průměrně 70 tisíc výtisků 

denně (Zdroj: ÖAK).92 Podle dotazování z druhé poloviny roku 2013 a první poloviny 

roku 2014 čte  Die Presse asi 297 tisíc čtenářů (Zdroj: MA).93 Kromě běžného vydání, 

které se objevuje od pondělí do soboty, nabídku doplňuje ještě nedělník Die Presse am 

Sonntag.

86 Impressum und Offenlegung. Der Standard. [online]. [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: 
http://derstandarddigital.at/1080859/Impressum-und-Offenlegung

87 Auflagenliste 1. Halbjahr 2014. Österreichische Auflagenkontrolle. [online]. 2014 [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: 
https://www.oeak.at/content/intern/Auflagenlisten/Auflagenliste_H1_2014.pdf

88 MA 2013/14 – Tageszeitungen Total. Media-Analyse. [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: 
http://www.media-analyse.at/studienPublicPresseTageszeitungTotal.do?
year=13/14&title=Tageszeitungen&subtitle=Total

89 Impressum und Offenlegung. Der Standard. [online]. [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: 
http://derstandarddigital.at/1080859/Impressum-und-Offenlegung

90 Die Geschichte der „Presse“. Die Presse. [online]. [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: 
http://diepresse.com/unternehmen/geschichte/index.do

91 Produkte. Die Presse. [online]. 2009 [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: 
http://diepresse.com/unternehmen/produkte/print/473204/Die-Presse?
_vl_backlink=/unternehmen/produkte/print/index.do

92 Auflagenliste 1. Halbjahr 2014. Österreichische Auflagenkontrolle. [online]. 2014 [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: 
https://www.oeak.at/content/intern/Auflagenlisten/Auflagenliste_H1_2014.pdf

93 MA 2013/14 – Tageszeitungen Total. Media-Analyse. [online]. 2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: 
http://www.media-analyse.at/studienPublicPresseTageszeitungTotal.do?
year=13/14&title=Tageszeitungen&subtitle=Total
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Redakce deníku sídlí ve Vídni. Ve stanovách je zakotveno, že Die Presse zastává 

občansko-liberální názory a je nezávislý na politických stranách.94 Stanovy uvádějí také, 

že  se  redakce  hlásí  k  základům sociální  spravedlnosti  při  zachování  zodpovědnosti 

občanů sama za sebe, k ochraně soukromého vlastnictví při dodržování svých závazků 

vůči společnosti, k základům sociálně-tržního hospodářství a ke svobodě podnikání.95

List vydává  rakouská skupina Styria Media Group AG.96 V roce 1991 získalo 

toto vydavatelství 51procentní podíl v  Die Presse, který v roce 1999 zvýšilo na 100 

procent, a stalo se tak jediným vlastníkem deníku.

2.2.3 Salzburger Nachrichten

Deník Salzburger Nachrichten je jedním z prvních listů založených v Rakousku 

po  druhé  světové  válce.97 Ze  začátku  jej  vydávala  informační  služba  amerických 

okupačních vojsk. První vydání se objevilo 7. června 1945. V říjnu téhož roku pak od 

spojenců  získali  licenci  na  vydávání  listu  ředitel  Salcburské  tiskárny  Max  Dasch  a 

politolog a ekonom Gustav Canaval. Pod jejich vedením se od 23. října 1945 začaly 

noviny Salzburger Nachrichten objevovat jako nezávislý deník.

List  Salzburger  Nachrichten se  v  Rakousku řadí  mezi  seriózní  noviny  a 

nadregionální deníky. V první polovině roku 2014 měl list průměrný prodaný náklad 67 

tisíc výtisků denně (Zdroj: ÖAK).98 Podle analýzy s daty z druhé poloviny roku 2013 a 

první  poloviny  roku  2014  list  čte  zhruba  271  tisíc  lidí  (Zdroj:  MA).99 I  přes 

nadregionální  charakter  těžiště  Salzburger  Nachrichten spočívá  ve  spolkové  zemi 

Salcbursko a městě Salzburgu, kde sídlí redakce deníku.100

94 Die Geschichte der „Presse“. Die Presse. [online]. [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: 
http://diepresse.com/unternehmen/geschichte/index.do

95 Die „Presse“-Blattlinie. Die Presse. [online]. [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: 
http://diepresse.com/unternehmen/613276/Die-PresseBlattlinie

96 Die Geschichte der „Presse“. Die Presse. [online]. [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: 
http://diepresse.com/unternehmen/geschichte/index.do

97 Die Geschichte der Salzburger Nachrichter. Salzburger Nachrichten. [online]. 2012 [cit. 2014-10-19]. Dostupné 
z: http://www.salzburg.com/nachrichten/unternehmen/wir-ueber-uns/sn/artikel/die-geschichte-der-salzburger-
nachrichten-19011/

98 Auflagenliste 1. Halbjahr 2014. Österreichische Auflagenkontrolle. [online]. 2014 [cit. 2014-10-19]. Dostupné z: 
https://www.oeak.at/content/intern/Auflagenlisten/Auflagenliste_H1_2014.pdf

99 MA 2013 – Tageszeitungen Total. Media-Analyse. [online]. 2014 [cit. 2014-10-19]. Dostupné z: 
http://www.media-analyse.at/studienPublicPresseTageszeitungTotal.do?
year=2013&title=Tageszeitungen&subtitle=Total

100Die Geschichte der Salzburger Nachrichter. Salzburger Nachrichten. [online]. 2012 [cit. 2014-10-19]. Dostupné 
z: http://www.salzburg.com/nachrichten/unternehmen/wir-ueber-uns/sn/artikel/die-geschichte-der-salzburger-
nachrichten-19011/
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Jde  o  křesťansky  orientovaný deník  nezávislý  na  politických  stranách.101 

Redakce se hlásí k demokratickému uspořádání Rakouska, právnímu státu a systému 

sociálně-tržního  hospodářství.  Noviny  vydává  společnost  Salzburger  Nachrichten 

Verlagsgesellschaft.

Tabulka 2: Prodaný náklad rakouských deníků

Der Standard Die Presse Salzburger Nachrichten

Prodaný náklad 67 tisíc výtisků

(ÖAK: I,II/2014)

70 tisíc výtisků

(ÖAK: I,II/2014)

67 tisíc výtisků 

(ÖAK: I,II/2014)

101Impressum. Salzburger Nachrichten. [online]. 2012 [cit. 2014-10-19]. Dostupné z: 
http://www.salzburg.com/nachrichten/unternehmen/wir-ueber-uns/sn/artikel/impressum-1392/
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3. Česko-německé a česko-rakouské vztahy

3.1 Česko-německé vztahy

3.1.1 Bilaterální vztahy

Čechy a Němce spojuje mnohé od tisícileté společné historie přes geopolitickou 

polohu České republiky a Spolkové republiky Německo (SRN) až po současnou úzkou 

spolupráci v oblasti hospodářství.102 „Vztahy se SRN představují dlouhodobou prioritu 

české  zahraniční  politiky.  Je  to  dáno  historicky,  geograficky  (Německo  je  naším 

sousedem s nejdelší společnou hranicí v délce 810 kilometrů) a především intenzitou 

současných  politických,  kulturních  a  ekonomických  vztahů,“  uvádí  Ministerstvo 

zahraničí  České republiky.103 Kromě vztahů na celostátní úrovni se zcela  samostatně 

utvářejí  vztahy  s  jednotlivými  spolkovými  zeměmi.104 Hlavními  partnery  jsou 

geograficky nejbližší  Sasko a Bavorsko. Významné jsou také hospodářské vazby na 

Severní Porýní-Vestfálsko či městskou spolkovou zemi Hamburk. 

K  hlavním tématům  spolupráce  obou  zemí  patří  ekonomika  a  obchod, 

energetika,  doprava,  přeshraniční spolupráce,  spolupráce  v agendách  Evropské  unie, 

zahraniční  politika,  kultura,  školství  a  věda  a  výzkum.105 Společné  jsou  i  některé 

politické a administrativní modely v oblastech jako ochrana životního prostředí, ochrana 

hranic  či  politika  a  hospodářství,  které  po  pádu  komunistického  režimu  v 

Československu v roce 1989 přejímala od Německa nově vzniklá Česká a Slovenská 

Federativní Republika (ČSFR).106

102MAKRLÍK, Václav. Češi a Němci: Studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti. Vyd. 1. Praha: Ideál, 
2009. 404 s. ISBN 978-80-86995-07-6. s. 388.

103Velvyslanectví České republiky v Berlíně. Stručné shrnutí bilaterálních vztahů. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky. [online]. [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/berlin/cz/vzajemne_vztahy/kratky_prehled_o_bilateralnich_vztazich.html

104HANDL, Vladimír; KURAL, Václav; REIMAN, Michal. Česká republika a Německo. In: KOTYK, Václav a kol. 
Česká zahraniční politika: Úvahy o prioritách. Vyd. 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1997. s. 153-183. 
ISBN 80-85864-30-4. s. 168.

105Tamtéž.
106HANDL, Vladimír. Česká politika vůči Německu. In: PICK, Otto; HANDL, Vladimír (eds.) a kol. Zahraniční 

politika České republiky 1993-2004: Úspěchy, problémy a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Ústav mezinárodních 
vztahů, 2004. s. 71-81. ISBN 80-86506-39-8. s. 78.
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Po  pádu  železné opony  osciloval  vztah  České  republiky  a  Německa  mezi 

intenzivní spoluprací, občasným napětím a snahou o historické narovnání.107 Jako první 

učinil  vstřícný krok na cestě k překonání historických traumat ve vztazích obou zemí 

designovaný prezident  Václav Havel, když se 29. prosince 1989 omluvil za vyhnání 

sudetských Němců.108 Češi se omluvy z německé strany dočkali 15. března 1990, když 

se tehdejší  německý prezident  Richard von Weizsäcker při  návštěvě Československa 

omluvil za okupaci českých zemí.109

Sudetským Němcům však omluvy k překonání historických rozporů nestačily. V 

dubnu 1990 proto přijeli zástupci Sudetoněmeckého krajanského sdružení do Prahy, aby 

vyslovili nárok na vrácení majetku.110 Neuspěli a poválečný odsun Němců a dekrety 

prezidenta Edvarda Beneše zůstaly přetrvávajícími  tématy vztahů České republiky k 

Německu v podstatě až do současnosti.111

K pomyslnému „podání ruky“ mezi Čechy a Němci došlo podepsáním smlouvy 

o dobrém sousedství a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a 

Spolkovou republikou Německo dne 27. února 1992.112 Smlouva vytvořila nebo dále 

rozvinula  již  existující  základnu  pro  spolupráci  obou  zemí  v  oblasti  politiky, 

hospodářství, ochrany životního prostředí, vědy a kultury, regionálního rozvoje a dalších 

oblastí.113 Dokument  zdůrazňuje  společný  zájem na  integraci  Evropy a spolupráci  v 

mezinárodních organizacích, zvláště evropských, a v oblasti regionální, a to především 

v pohraničí.114 Ve smlouvě jsou zakotvena i práva národnostních menšin v obou státech. 

107HANDL, Vladimír; KUNŠTÁT, Miroslav. Střední Evropa v zahraniční politice České republiky. In: HEISS, 
Gernot; KRÁLOVÁ, Kateřina; PEŠEK, Jiří; RATHKOLB, Oliver. Česko a Rakousko po konci studené války: 
různými cestami do nové Evropy. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Albis International, 2008. s. 61-77. ISBN 978-80-
86971-95-7. s. 64.

108SEIBT, Ferdinand. Německo a Češi: Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 
464 s. ISBN 80-200-0577-3. s. 381. ; Sudetští Němci byli z Československa vysídleni po konci druhé světové 
války v letech 1945-1946 na základě principu kolektivní viny. Během pochodů přitom často docházelo k násilí na 
německém obyvatelstvu a řada Němců byla při takzvaném divokém odsunu zabita.

109Československo bylo donuceno k vydání pohraničí obývaného sudetskými Němci v roce 1938 na základě 
takzvané Mnichovské dohody výměnou za Hitlerův příslib, že nezabere žádné další československé území. V 
roce 1939 však obsadil i zbytek Československa, jenž byl přeměněn v Protektorát Čechy a Morava.

110SEIBT, Ferdinand. Německo a Češi: Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 
464 s. ISBN 80-200-0577-3. s. 381.

111 NĚMEČEK, Jan; BIMAN, Stanislav; DEJMEK, Jindřich; KUKLÍK, Jan. Cesta k dekretům a odsunu Němců. 
Vyd. 1. Praha: Littera Bohemica, 2002. 152 s. ISBN 80-85916-21-5. s. 102. ; Benešovy dekrety je označení pro 
dekrety vydané prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem, které tvořily podklad pro poválečné 
vysídlení sudetských Němců.

112Tamtéž. 142.
113HANDL, Vladimír. Česká politika vůči Německu. In: PICK, Otto; HANDL, Vladimír (eds.) a kol. Zahraniční 

politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Ústav mezinárodních 
vztahů, 2004. s. 71-81. ISBN 80-86506-39-8. s. 73.

114KOSTLÁN, Antonín; MORAVCOVÁ, Dagmar; VANÍČEK, Vratislav. Encyklopedie dějin Německa. Vyd. 1. 
Praha: Železný, 2001. 556 s. ISBN 80-237-3590-X. s. 132.
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Po rozdělení Československa v roce 1993 tuto smlouvu převzala i samostatná Česká 

republika.

Vztahy  mezi  oběma  zeměmi byly  zakotveny  ještě  v  množství  dalších 

bilaterálních  smluv  uzavřených  jak  se  Spolkovou  republikou  Německo,  tak  s 

jednotlivými  spolkovými  zeměmi.115 Nejdůležitější  z  nich  byla  Česko-německá 

deklarace,  která  byla  podepsána  21.  ledna  1997  a  ratifikována  parlamenty  České 

republiky i Spolkové republiky Německo.116 O textu se jednalo téměř dva roky.117

Cílem  deklarace  bylo  uzavření  debaty  o  minulosti  a  zaměření  se  na 

budoucnost.118 „Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že 

tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti,“119 píše se v dokumentu. V dokumentu byla 

přiznána  odpovědnost  Německa  za  nacistické  zločiny  na  Češích  na  jedné  straně  a 

politování  Čechů  nad  poválečným  vyháněním  a  nuceným  vysidlováním  Němců  na 

straně  druhé.  Česko  a  Německo  se  v  něm  přihlásily  k  důvěře  a  otevřenosti  ve 

vzájemných  vztazích  „jako  předpokladu  pro  trvalé  a  do  budoucnosti  zaměřené 

usmíření.“120 Obě strany rovněž vyjádřily přesvědčení,  že sdílejí  stejné demokratické 

hodnoty,  respektují  lidská  práva,  základní  svobody  a  normy  mezinárodního  práva. 

Německá strana zároveň vyjádřila podporu přijetí České republiky do Evropské unie a 

do  Severoatlantické  aliance.121 I  když  byla  deklarace  považována  za  kompromis, 

představovala důležitý krok ke zlepšení vzájemných vztahů.122 

Na  základě  Česko-německé  deklarace  byl  zřízen  také  Česko-německý  fond 

budoucnosti, který z peněz obou zemí financuje důležité společné projekty: výměnné 

pobyty mládeže,  partnerství škol,  konference či  publikace.123 Fond podporuje rovněž 

Česko-německé  fórum  mládeže  a  Česko-německé  diskusní  fórum,  které  slouží  k 

115KUNŠTÁT, Miroslav. Německo a Česká republika. In: HANDL, Vladimír; HON, Jan; PICK, Otto. Vztahy 
Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990. Vyd. 1. Praha: Karolinum: Ústav 
mezinárodních vztahů, 1998. s. 197-214. ISBN 80-85864-44-4. s. 204.

116MAKRLÍK, Václav. Češi a Němci: Studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti. Vyd. 1. Praha: Ideál, 
2009. 404 s. ISBN 978-80-86995-07-6. s. 382.

117KOSTLÁN, Antonín; MORAVCOVÁ, Dagmar; VANÍČEK, Vratislav. Encyklopedie dějin Německa. Vyd. 1. 
Praha: Železný, 2001. 556 s. ISBN 80-237-3590-X. s. 131.

118MAKRLÍK, Václav. Češi a Němci: Studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti. Vyd. 1. Praha: Ideál, 
2009. 404 s. ISBN 978-80-86995-07-6. s. 382.

119NĚMEČEK, Jan; BIMAN, Stanislav; DEJMEK, Jindřich; KUKLÍK, Jan. Cesta k dekretům a odsunu Němců. 
Vyd. 1. Praha: Littera Bohemica, 2002. 152 s. ISBN 80-85916-21-5. s. 143.

120Tamtéž. s. 142.
121Tamtéž. s. 144.
122KOSTLÁN, Antonín; MORAVCOVÁ, Dagmar; VANÍČEK, Vratislav. Encyklopedie dějin Německa. Vyd. 1. 

Praha: Železný, 2001. 556 s. ISBN 80-237-3590-X. s. 131.
123ZIMMERMANN, Hans Dieter. Dějinné sousedství Čechů a Němců. Vyd. 1. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2012. 

263 s. ISBN 978-80-86142-45-6. s. 246.

24



vzájemnému poznávání české a německé veřejnosti a ke kultivaci společného dialogu.124 

Původně  fond  sloužil  také  pro  poskytování  humanitární  pomoci  přeživším  českým 

obětem nacistické okupace.125

Oboustranně sdílený základní konsensus v některých dosud sporných otázkách 

pocházejících  z  minulosti  tvořilo  kromě  Česko-německé  deklarace  také  prohlášení 

předsedů  vlád  z  roku  1999.126 Česká  vláda  v  něm  neformálně  označila  účinnost 

„některých  československých poválečných zákonů“ za „vyhaslou“.127 Německá strana 

se zase recipročně rovněž neformálně vzdala podpory majetkových nároků vůči České 

republice.

V  roce  2002  však  saský  zemský  sněm  začal  požadovat  zrušení  dekretů 

prezidenta Beneše a podobný požadavek vznesla i Spolková rada.128 Na napjatou situaci 

reagovala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky usnesením ze 49. schůze k 

dekretům  prezidenta  republiky,  kterým  potvrdila,  že  se  česká  politika  omezuje  na 

zajištění pozic proti sudetoněmeckým nárokům. Dokument z 23. dubna 2002 uvádí, že 

„Československé zákonodárství z let 1940-1946, včetně dekretů prezidenta republiky, 

vzniklo podobně jako v jiných evropských zemích v důsledku války a porážky nacismu; 

poválečné zákony a dekrety prezidenta republiky se realizovaly, byly konzumovány v 

období po svém vydání a dnes již na jejich základě nemohou vznikat žádné nové právní 

vztahy;  právní  a  majetkové  vztahy,  které  z  nich  vyplynuly,  jsou  nezpochybnitelné, 

nedotknutelné a neměnné.“129

124Velvyslanectví České republiky v Berlíně. Stručné shrnutí bilaterálních vztahů. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky. [online]. [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/berlin/cz/vzajemne_vztahy/kratky_prehled_o_bilateralnich_vztazich.html

125KOSTLÁN, Antonín; MORAVCOVÁ, Dagmar; VANÍČEK, Vratislav. Encyklopedie dějin Německa. Vyd. 1. 
Praha: Železný, 2001. 556 s. ISBN 80-237-3590-X. s. 131.

126Velvyslanectví České republiky v Berlíně. Stručné shrnutí bilaterálních vztahů. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky. [online]. [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/berlin/cz/vzajemne_vztahy/kratky_prehled_o_bilateralnich_vztazich.html

127HANDL, Vladimír. Česká politika vůči Německu. In: PICK, Otto; HANDL, Vladimír (eds.) a kol. Zahraniční 
politika České republiky 1993-2004: Úspěchy, problémy a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Ústav mezinárodních 
vztahů, 2004. s. 71-81. ISBN 80-86506-39-8. s. 77.

128Tamtéž.
129NĚMEČEK, Jan; BIMAN, Stanislav; DEJMEK, Jindřich; KUKLÍK, Jan. Cesta k dekretům a odsunu Němců. 

Vyd. 1. Praha: Littera Bohemica, 2002. 152 s. ISBN 80-85916-21-5. s. 152.
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3.1.2 Vztahy na evropské úrovni

Po pádu železné opony a sjednocení východní a západní části země se Německo 

stalo evropskou mocností.130 Otevřením východu se navíc výrazně rozšířilo akční pole 

pro  jeho  politiku.131 Německo  se  přitom  snažilo  stabilizovat  region  střední  Evropy 

včetně  České  republiky  v  tradičních  západních  integračních  strukturách.132 V rámci 

české zahraniční politiky bylo v 90. letech Německo vnímáno jako hlavní partner, jehož 

investice  a  politickou  podporu  Česká  republika  potřebuje.133 SRN  sehrála  také 

významnou  roli  ve  snaze  o  přibližování  České  republiky  k  Evropské  unii  (EU)  a 

Severoatlantické alianci (NATO).

Vstup České republiky do Evropské unie 1. května 2004 přinesl účinný recept na 

řešení  historického  problému  česko-německých  vztahů,  který  se  táhnul  od  rozpadu 

Svaté říše  římské (1806) až do tohoto roku.134 Tímto krokem byla odstraněna největší 

zátěž problému odsunu, protože němečtí občané mají v České republice stejná práva 

jako občané ostatních zemí Unie včetně práva volnosti  pohybu a volného usazování 

občanů. Poslední bariéra pak padla připojením Česka k Schengenské dohodě koncem 

roku 2007.

Kromě  členství  v  Evropské  unii  spojuje  Českou  republiku  a  Německo  také 

spolupráce v rámci dalších mezinárodních organizací, jejichž jsou členy a mezi něž patří 

NATO,  Organizace  pro  bezpečnost  a  spolupráci  v  Evropě  (OBSE)  či  Organizace 

spojených národů (OSN).135

130HANDL, Vladimír; KURAL, Václav; REIMAN, Michal. Česká republika a Německo. In: KOTYK, Václav a kol. 
Česká zahraniční politika: Úvahy o prioritách. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1997. s. 153-183. ISBN 80-
85864-30-4. s. 153.

131Tamtéž. s. 154.
132KUNŠTÁT, Miroslav. Německo a Česká republika. In: HANDL, Vladimír; HON, Jan; PICK, Otto. Vztahy 

Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990. Praha: Karolinum: Ústav mezinárodních 
vztahů, 1998. s. 197-214. ISBN 80-85864-44-4. s. 211.

133HANDL, Vladimír. Česká politika vůči Německu. In: PICK, Otto; HANDL, Vladimír (eds.) a kol. Zahraniční 
politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Ústav mezinárodních 
vztahů, 2004. s. 71-81. ISBN 80-86506-39-8. s. 74.

134MAKRLÍK, Václav. Češi a Němci: Studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti. Vyd. 1. Praha: Ideál, 
2009. 404 s. ISBN 978-80-86995-07-6. s. 383.

135Velvyslanectví České republiky v Berlíně. Stručné shrnutí bilaterálních vztahů. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky. [online]. [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/berlin/cz/vzajemne_vztahy/kratky_prehled_o_bilateralnich_vztazich.html

26

http://www.mzv.cz/berlin/cz/vzajemne_vztahy/kratky_prehled_o_bilateralnich_vztazich.html


3.1.3 Hospodářské vztahy

Po pádu komunismu se české hospodářství zcela přirozeně vřadilo do spádové 

německojazyčné hospodářské oblasti.136 Německo je přitom nejdůležitějším obchodním 

partnerem  České  republiky  a  největším  přímým  zahraničním  investorem  v  České 

republice.137 Od roku 1993 do roku 2013 se na celkových investicích podílelo zhruba 22 

procenty. Téměř třetinu celkového exportu České republiky tvoří vývoz zboží právě do 

Německa.  Pro  Německo  je  Česká  republika  po  Polsku  druhým  nejdůležitějším 

obchodním partnerem ze zemí střední a východní Evropy. 

Mezi  produkty,  které  se  nejvíce  dovážejí  a  vyvážejí,  patří  stroje,  chemické 

výrobky, automobily a  příslušenství, elektrotechnika, elektronika a kovové výrobky.138 

Důležité zájmy v České republice mají nejen velké a kapitálové firmy jako Volkswagen 

a  Siemens,  ale  i  firmy  střední  a  malé.139 Česká  republika  je  pro  ně  zajímavá  díky 

liberálnímu hospodářskému a právnímu prostředí, kvalifikované a levné pracovní síle, 

technické  úrovni,  husté  infrastruktuře,  geografické  blízkosti  i  makroekonomické  a 

politické stabilitě.

3.2 Česko-rakouské vztahy

3.2.1 Bilaterální vztahy

Rakousko a Českou republiku spojuje geografická blízkost, podobné historické 

zkušenosti,  příbuznost  kulturní  a  politické  identity,  obdobný  teritoriální  rozsah  a 

srovnatelný počet obyvatel.140 V 90. letech uzavřely tyto země řadu bilaterálních smluv 

a  navázaly  úzké  kontakty  nejen  v  oblasti  politiky,  ale  i  obchodu,  kultury  či 

vzdělávání.141 Ke  spolupráci  přitom dochází  nejen  na  úrovni  státní,  ale  i  v  oblasti 

136HANDL, Vladimír; KUNŠTÁT, Miroslav. Střední Evropa v zahraniční politice České republiky. In: HEISS, 
Gernot; KRÁLOVÁ, Kateřina; PEŠEK, Jiří; RATHKOLB, Oliver. Česko a Rakousko po konci studené války: 
různými cestami do nové Evropy. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Albis International, 2008. s. 61-77. ISBN 978-80-
86971-95-7. s. 63.

137Česko-německé vztahy. Česko-německá obchodní a průmyslová komora. [online]. [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: 
http://tschechien.ahk.de/cz/o-nemecku/cesko-nemecke-vztahy/

138Tamtéž.
139HANDL, Vladimír; KURAL, Václav; REIMAN, Michal. Česká republika a Německo. In: KOTYK, Václav a kol. 

Česká zahraniční politika: Úvahy o prioritách. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1997. 293 s. ISBN 80-85864-
30-4. s. 168.

140POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 
(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
80-210-3589-7. s. 57.

141Tamtéž. s. 36.
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příhraničních  regionů  a  obcí.  Významné  kontakty  navázalo  Horní  Rakousko  s 

Jihočeským krajem a Dolní Rakousko s Jihomoravským krajem.

Po  pádu  komunismu  v  Československu  se  Rakousko  výrazně  podílelo  na 

průběhu transformačních procesů v hospodářské, politické a kulturní oblasti, a to jak na 

bilaterální,  tak  na  multilaterální  úrovni.142 Vedle  humanitární  pomoci  Rakousko 

podporovalo  nově vzniklou Českou a Slovenskou Federativní  Republiku také  řadou 

sektorových  projektů.143 V  hospodářské  oblasti  šlo  především  o  finanční  pomoc, 

podporu vývozů a přímých investic či pomoc s tržně orientovanými reformami. Vznikla 

také řada projektů na zlepšení hospodářské a společenské infrastruktury, docházelo ke 

spolupráci  na  poli  dopravy a  k  podpoře  –  zejména odborného  –  vzdělávání.  Česká 

republika přitom patřila k zemím, které byly největšími příjemci rakouských přímých 

investic a rakouské hospodářské pomoci, v absolutních číslech se řadilo Rakousko za 

Spojené státy americké a Německo.

Rakousko bylo  také  první  západní  zemí,  která  po  pádu  komunismu  v 

Československu otevřela své hranice.144 Vízovou povinnost pro československé občany 

zrušilo již 4. prosince 1989.145 Do Rakouska vedla také první zahraniční cesta nového 

šéfa  československé  diplomacie  Jiřího  Dienstbiera.  Se  svým rakouským protějškem 

Aloisem Mockem zde 17. prosince 1989 symbolicky přestřihli ostnatý drát na hraničním 

přechodu v Hevlíně.146 K tomuto datu byla zrušena vízová povinnost i z české strany.

Kontakty mezi československými a rakouskými politiky byly v letech 1990 až 

1992 velmi časté, později však, zejména po vstupu Rakouska do Evropské unie v roce 

1995, výrazně polevily.147 Počáteční euforii z pádu železné opony vystřídaly obavy z 

potenciálního ohrožení rakouské pozice v evropském systému.148 Tyto obavy souvisely s 

otázkami zachování sociálně-ekonomického standardu, možného přílivu pracovních sil 

a uprchlíků a odlivu výroby do sousedních zemí.

142Tamtéž. s. 33.
143Tamtéž. s. 34.
144Tamtéž. s. 33.
145KUNŠTÁT, Miroslav. Česko-rakouské paralely: Sbližování sousedů, které není přímočaré. In: PICK, Otto; 

HANDL, Vladimír (eds.) a kol. Zahraniční politika České republiky 1993-2004: Úspěchy, problémy a 
perspektivy. Vyd. 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004. s. 83-90. ISBN 80-86506-39-8. s. 83.

146Tamtéž.
147Tamtéž. s. 84.
148POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 

(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 125 s. ISBN 
80-210-3589-7. s. 35.
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Česko-rakouské vztahy navíc od pádu komunistického režimu v Československu 

prošly  značně  dynamickým  vývojem,  který  doprovázela  řada  konfliktů.149 Největší 

problém představovala jaderná energetika. Rakousko se snažilo o „bezjadernou zónu“ 

ve  střední  Evropě.  Protestovalo  proto  mimo  jiné  proti  dostavbě  jaderné  elektrárny 

Temelín a rozšiřování skladu atomového odpadu u jaderné elektrárny Dukovany.150 Část 

rakouského  politického  spektra  dokonce  požadovala  odstavení  jaderné  elektrárny 

Temelín jako podmínku vstupu České republiky do Evropské unie.151

K  vyhrocení situace  došlo  na  podzim  2000,  kdy  protitemelínské  protesty 

přerostly v blokády na česko-rakouských hraničních přechodech.152 Česká a rakouská 

strana se následně dohodly na přijetí takzvaného Protokolu z Melku, v němž se zavázaly 

k důkladnému prověření bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín a k posouzení vlivu na 

životní prostředí. V roce 2001 došlo k přijetí dokumentu Závěry melkského procesu, 

který  deklaroval  respekt  k  suverenitě  státu  vybrat  si  vlastní  energetickou politiku  a 

společný zájem na bezpečnosti jaderných zařízení. Česko-rakouská diskuze o jaderné 

elektrárně  Temelín  v  nejvyšších  patrech  politiky  tak  byla  uzavřena  a  přenesena  na 

expertní úroveň.153

Přetrvávajícím tématem ve  vztahu České  Republiky  a  Rakouska se  stal  také 

odsun  sudetských  Němců  a  poválečné  dekrety  prezidenta  Edvarda  Beneše.154 Tato 

otázka byla otevřena již v roce 1992, kdy bylo konstatováno, že v obou zemích existuje 

rozdílné právní chápání dekretů.155 Většina rakouských politických stran usilovala o to, 

aby  byly  dekrety  –  jako  akty  potvrzující  utrpení  a  poškození  desetitisíců  německy 

mluvících obyvatel – zrušeny před vstupem České republiky do Evropské unie.156

149Tamtéž. s. 57.
150Tamtéž. s. 45.
151Tamtéž. s. 50.
152Tamtéž.
153Tamtéž. s. 51.
154NĚMEČEK, Jan; BIMAN, Stanislav; DEJMEK, Jindřich; KUKLÍK, Jan. Cesta k dekretům a odsunu Němců. 

Vyd. 1. Praha: Littera Bohemica, 2002. 152 s. ISBN 80-85916-21-5. s. 102.
155POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 

(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
80-210-3589-7. s. 44.

156Tamtéž. s. 45.
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3.2.2 Vztahy na evropské úrovni

Už před rozpadem komunistického bloku se Rakousko snažilo udržovat vztahy 

se svými sousedy včetně tehdejšího Československa.157 Větší míru interakce s těmito 

zeměmi  mu  umožňoval  především  status  neutrality.  Konec  železné  opony  umožnil 

Rakousku, které se kvůli blokovému rozdělení po konci druhé světové války ocitlo na 

okraji  západního  světa,  stát  znovu  ve  středu  Evropy.158 Země  přitom  chtěla  sehrát 

„historickou roli“ při proměnách postkomunistických států. Role „prostředníka“ se od 

Rakouska očekávala  ze strany západních zemí vzhledem k rakouské  tradici  politiky 

neutrality  i  ze  strany nových demokratických států  střední  a  východní  Evropy jako 

výraz  přirozeného  spojenectví  v  regionu.159 Rakousko  usilovalo  o  rychlé 

mezinárodněprávní  uznání  středoevropských  a  východoevropských  zemí  a  o  jejich 

přijetí do evropských institucí.160 Z politických, hospodářských i bezpečnostních důvodů 

podporovalo také vstup České republiky do EU.161

V období rakouského předsednictví Rady EU v roce 1998 začala přímá jednání o 

vstupu  České  republiky  a  dalších  zemí  ze  střední a  východní  Evropy do  Unie.162 

Rakousko  jako  země  z  regionu  kandidátských  zemí  vyjádřilo  podporu  rozšíření 

Evropské unie o tyto země s vědomím, že z něj bude sice nejvíce profitovat, ale na 

druhou stranu bude zároveň nejvíce postiženo negativními dopady v přechodné fázi.163 

Kvůli  vzrůstajícím  obavám  z  nekontrolovatelného  přílivu  přistěhovalců dokonce 

Rakousko  požadovalo omezení  pracovní  mobility  občanů  nových  členských  zemí 

Unie.164 Tím, že se Rakousko soustředilo především na negativní průvodní jevy, které 

rozšíření EU přinese, nenaplnilo původní očekávání na roli prostředníka mezi Západem 

a Východem.165

157Tamtéž. s. 32.
158Tamtéž. s. 33.
159Tamtéž. s. 35.
160Tamtéž. s. 33.
161Tamtéž. s. 37.
162KUNŠTÁT, Miroslav. Česko-rakouské paralely: Sbližování sousedů, které není přímočaré. In: PICK, Otto; 

HANDL, Vladimír (eds.) a kol. Zahraniční politika České republiky 1993-2004: Úspěchy, problémy a 
perspektivy. Vyd. 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004. s. 83-90. ISBN 80-86506-39-8. s. 86.

163POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 
(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
80-210-3589-7. s. 41.

164HEISS, Gernot; KRÁLOVÁ, Kateřina; PEŠEK, Jiří; RATHKOLB, Oliver. Česko a Rakousko po konci studené 
války: různými cestami do nové Evropy. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Albis International, 2008. 517 s. ISBN 978-80-
86971-95-7. s. 9.

165POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 
(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
80-210-3589-7. s. 58.
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Vztah Rakouska a České republiky na evropské úrovni poškodila i účast České 

republiky na diplomatických „Sankcích 14 států“ proti koaliční vládě Rakouské lidové 

strany  (ÖVP)  a  Svobodné  strany  Rakouska  (FPÖ).166 Sankce  na  Rakousko  uvalily 

členské země Unie kvůli  obavám, že by účast nacionalistické FPÖ ve vládní koalici 

mohla ohrozit demokracii.167 ČR se k sankcím připojila jako jediná ze států střední a 

východní  Evropy.  Zřejmě  nejdůležitějším  motivem  k  tomuto  kroku  byla  snaha 

rakouských politiků o zrušení Benešových dekretů.168 

V  roce 2001  otevřelo Rakousko diskuzi  o  Benešových  dekretech  a  odsunu 

sudetských  Němců  nejen  na  bilaterální,  ale  i  na  celoevropské  úrovni.169 Řešila  se 

především  kompatibilita  dekretů  a  českých  restitučních  zákonů  s  právem  EU  a 

takzvanými  kodaňskými  kritérii,  jejichž  splnění  je  požadováno  pro  vstup  do  EU.170 

Především  zákon  o  amnestii,  Dekret  115,  se  ukázal  problematickým  z  hlediska 

mezinárodního práva.171 Podle dekretu totiž kriminální činy spáchané mezi 30. zářím 

1938 a 28. říjnem 1945 „v rámci boje za znovuzískání svobody Čechů a Slováků“ nebo 

jako „spravedlivou odplatu za činy okupantů a jejich pomahačů“ neodporovaly právu.

V  této  souvislosti byly  zpracovány  dvě  studie,  jedna  expertní  skupinou 

Evropského parlamentu a druhá expertní skupinou Evropské komise. K přezkoumání 

Evropskou  komisí  dalo  podnět  právě  Rakousko.172 Tři  znalci  pověření  Evropským 

parlamentem dospěli  k závěru,  že zrušení  zákona pro vstup České republiky do EU 

„není naléhavě nutné“.173 Krátce poté předložili své posudky i experti Evropské komise, 

kteří dospěli k podobným závěrům.174 Všichni však vyzvali Prahu, aby formálně uznala 

„neslučitelnost“ amnestijního zákona s dnešním pohledem a doporučili Česku, že „by 

166HEISS, Gernot; KRÁLOVÁ, Kateřina; PEŠEK, Jiří; RATHKOLB, Oliver. Česko a Rakousko po konci studené 
války: různými cestami do nové Evropy. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Albis International, 2008. 517 s. ISBN 978-80-
86971-95-7. s. 9.

167POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 
(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
80-210-3589-7. s. 46.

168PAYRLEITNER, Alfred. Rakušané a Češi: Svárlivé příbuzenství. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2003. 179 
s. ISBN 80-86598-43-8. s. 151.

169POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 
(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 125 s. ISBN 
80-210-3589-7. s. 54.

170POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 
(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
80-210-3589-7. s. 54.

171PAYRLEITNER, Alfred. Rakušané a Češi: Svárlivé příbuzenství. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2003. 179 
s. ISBN 80-86598-43-8. s. 150.

172Tamtéž.
173Tamtéž. s. 151.
174Tamtéž. 152.
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bylo vhodné potvrdit, že Česká republika lituje důsledků zákona o amnestii, jak se stalo 

v Česko-německé deklaraci.“175

Tehdejší český ministr zahraničí Cyril Svoboda však jakékoliv omluvy ze strany 

ČR  vyloučil.176 O  rok  později  nicméně  v  projevu  proneseném  29.  června  2003  v 

benediktinském klášteře Göttweigu politoval oběti násilného odsunu a zdůraznil, že se 

příslušné „sebekritické“ pasáže Česko-německé deklarace vztahují i na sudetské Němce 

žijící na území Rakouska.177

Vzhledem ke kolísavé úrovni vztahů s Rakouskem zůstala česká politika opatrná 

i  vůči  koncepci Regionálního  partnerství  iniciované  Rakouskem.178 Tu  Rakousko 

představilo v roce 2001 ve Vídni ministrům zahraničí Maďarska, Slovenska, Slovinska, 

Polska a  České  republiky.179 Šlo o platformu,  která  měla v první  fázi  konkretizovat 

sousedskou politiku a podpořit přípravy na vstup do EU a ve druhé fázi identifikovat 

vlastní  zájmy,  které  by  byly  po  vstupu  do  EU základem pro  zájmové  společenství 

středoevropských států podobně jako v případě Beneluxu nebo severských zemí. ČR si 

zachovala  vlažný  přístup  i  vzhledem  ke  snahám  některých  rakouských  kruhů 

podmiňovat  proces  rozšíření  EU  ústupky  České  republiky  ve  vztahu  k  jaderné 

elektrárně Temelín a sudetským Němcům.180 Až postupem času se Česko začalo snažit o 

vstřícnější a aktivnější postoj.181

175POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 
(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
80-210-3589-7. s. 54.

176Tamtéž. s. 55.
177KUNŠTÁT, Miroslav. Česko-rakouské paralely: Sbližování sousedů, které není přímočaré. In: PICK, Otto; 

HANDL, Vladimír (eds.) a kol. Zahraniční politika České republiky 1993-2004: Úspěchy, problémy a 
perspektivy. Vyd. 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004. s. 83-90. ISBN 80-86506-39-8. s. 88.

178HANDL, Vladimír; KUNŠTÁT, Miroslav. Střední Evropa v zahraniční politice České republiky. In: HEISS, 
Gernot; KRÁLOVÁ, Kateřina; PEŠEK, Jiří; RATHKOLB, Oliver. Česko a Rakousko po konci studené války: 
různými cestami do nové Evropy. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Albis International, 2008. s. 61-77. ISBN 978-80-
86971-95-7. s. 69.

179POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 
(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
80-210-3589-7. s. 47.

180HANDL, Vladimír; KUNŠTÁT, Miroslav. Střední Evropa v zahraniční politice České republiky. In: HEISS, 
Gernot; KRÁLOVÁ, Kateřina; PEŠEK, Jiří; RATHKOLB, Oliver. Česko a Rakousko po konci studené války: 
různými cestami do nové Evropy. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Albis International, 2008. s. 61-77. ISBN 978-80-
86971-95-7. s. 70.

181POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 
(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
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3.2.3 Hospodářské vztahy

Zcela  stranou politických  konfliktů  se  rozvíjely  hospodářské  vztahy.182 

„Rakousko představuje  pro  Českou republiku  dlouhodobě jeden z  nejvýznamnějších 

exportních  trhů,183 uvádí  Ministerstvo  zahraničí  České  republiky.  Pro  Rakousko  je 

Česká  republika  třetím  největším obchodním partnerem.  Z Rakouska  také  plyne  do 

České republiky velké množství přímých zahraničních investic, země je v tomto ohledu 

třetím největším investorem v Česku.

Rakouské firmy byly zároveň prvními investory po pádu komunistického režimu 

v Československu, i když zpočátku šlo spíše o menší a střední společnosti.184 Rakouské 

subjekty  –  například  pojišťovací  společnosti  a  banky  –  úspěšně  spolupracovaly  s 

místními  firmami,  investovaly,  zakládaly  pobočky  či  přímo  privatizovaly  státní 

podniky.185 Zejména ve službách a dopravě pak docházelo k zakládání takzvaných joint 

ventures, tedy společných obchodně-právních entit domácího a zahraničního podniku.186

Hlavními vývozními a dovozními komoditami v obchodní výměně mezi Českou 

republikou  a  Rakouskem  jsou  stroje,  motory,  čerpadla,  elektronika,  ropa,  plyn  či 

elektrická energie.187 Pro Rakousko je ČR zajímavá především geografickou blízkostí, 

osobní  znalostí  trhu a  flexibilní  podnikovou strukturou malých a  středních podniků, 

která Rakousku umožňuje relativně snadno přemístit a optimalizovat výrobu.188

182Tamtéž. s. 55.
183Velvyslanectví České republiky ve Vídni. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. [online]. [cit. 2014-10-

26]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/index.html
184POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 

(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
80-210-3589-7. s. 34.

185HEISS, Gernot; KRÁLOVÁ, Kateřina; PEŠEK, Jiří; RATHKOLB, Oliver. Česko a Rakousko po konci studené 
války: různými cestami do nové Evropy. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Albis International, 2008. 517 s. ISBN 978-80-
86971-95-7. s. 7.

186POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 
(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
80-210-3589-7. s. 34.

187Bilaterální vztahy České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. [online]. [cit. 2014-10-26]. 
Dostupné z: http://www.mzv.cz/file/72908/BilateralniVztahy.pdf

188POLÁČKOVÁ, Klára. Česká republika v rakouské zahraniční politice. In: HLOUŠEK, Vít; SYCHRA, Zdeněk 
(eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 32-59. ISBN 
80-210-3589-7. s. 34.
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4. Volba prezidenta České republiky v roce 2013 

4.1 Diskuze o zavedení přímé volby prezidenta

V lednu 2013 se v České republice uskutečnily prezidentské volby, v nichž měli 

čeští občané poprvé v historii možnost zvolit si hlavu státu přímo.189 Zavedení přímé 

volby přitom nebylo provázeno formálním posílením pozice prezidenta a předcházelo 

mu mnoho diskuzí, zda je vůbec vhodné přenést úlohu volit hlavu státu z parlamentu na 

občany.190 Předchozích  šest  voleb  prezidenta,  které  se  uskutečnily  na  území  České 

republiky od listopadových událostí roku 1989, probíhalo nepřímo: do roku 1992 na 

společném  zasedání  obou  komor  Federálního  shromáždění,  v  roce  1993  na  půdě 

Poslanecké sněmovny, protože ještě nebyl ustaven Senát, a od volby prezidenta v roce 

1998 na společné schůzi obou komor Parlamentu České republiky.191 

Pro  změnu  dosavadního  způsobu  volby  a  zavedení  přímé  volby  prezidenta 

hovořily argumenty  jako posílení české demokracie díky většímu zapojení občanů do 

politického života státu, zvýšení zájmu občanů o politiku a jejich důvěry v politický 

systém,  silnější  mandát  přímo  voleného  prezidenta,  nadstranickost  prezidenta, 

předcházení  možnému  zablokování  volby  prezidenta,  zabránění  volby  prezidenta  na 

základě obchodu politických stran či vyhovění zájmu většiny voličů o zavedení přímé 

volby.192 Příznivci  přímé  volby  také  zdůrazňovali,  že  v  Evropě  tento  způsob  volby 

prezidenta převládá a je moderním demokratickým trendem.

189MAŠKARINEC, Pavel. Prostorová analýza prezidentských voleb v České republice v roce 2013. In: Sociológia. 
[elektronický zdroj]. Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. roč. 45, č. 5., s. 435-469. 
[cit. 2014-11-09]. Dostupné z: http://www.academia.edu/4872432/Prostorov%C3%A1_anal
%C3%BDza_prezidentsk%C3%BDch_voleb_v_%C4%8Cesk
%C3%A9_republice_v_roce_2013_Spatial_Analysis_of_the_2013_Czech_Presidential_Elections , s. 435.

190ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2013. 253 s. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 5, 227.

191CHARVÁT, Jakub. Analýza procesu zavádění přímé volby prezidenta v ČR. In: CHARVÁT, Jakub, JUST, Petr a 
kol. První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: Cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první 
přímé volby. Vyd. 1. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. s. 72-101. ISBN 978-80-86855-96-7. s. 
79.

192CHARVÁT, Jakub; BRUNNEROVÁ, Olga; PETŘÍK, Martin. Diskuse o zavedení přímé volby prezidenta v ČR: 
Argumenty pro a proti přímé volbě. In: CHARVÁT, Jakub, JUST, Petr a kol. První přímá volba prezidenta ČR v 
roce 2013: Cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Vyd. 1. Praha: 
Metropolitan University Prague Press, 2014. s. 54-71. ISBN 978-80-86855-96-7. s. 55-63.
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Naopak  kritici  vznášeli  námitky,  že  přímá  volba  spíše  než  parlamentnímu 

modelu demokracie odpovídá prezidentskému či poloprezidentskému modelu a může do 

systému přinést  nestabilitu.193 Upozorňovali  také,  že  posílení  legitimity u prezidenta 

není  nutné  a  vlastně  ani  žádoucí.  Zpochybňovali  také  nestranickost  přímo voleného 

prezidenta kvůli rozhodujícímu slovu politických stran při výběru kandidátů a vyjádřili 

obavy z nízké volební účasti, zvýšení šance pro populistické kandidáty a nákladnosti 

pořádání přímých voleb.

Myšlenka na zavedení přímé volby se objevila už krátce po sametové revoluci v 

roce 1989.194 Po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 však otázka způsobu 

volby prezidenta více  méně utichla.195 Na přelomu tisíciletí  se nicméně přímá volba 

prezidenta  stala  znovu důležitým politickým tématem, které  se  začalo  dostávat  i  do 

volebních programů politických stran.196 Od roku 2001 byly v Poslanecké sněmovně i 

Senátu opakovaně předkládány návrhy novely Ústavy, které by tuto změnu umožnily.197 

Prosadit  potřebnou legislativu,  aby se přímá  volba  prezidenta  mohla konat,  se  však 

podařilo teprve na počátku roku 2012.

4.2 Prezidentští kandidáti

Všichni  kandidáti, kteří měli zájem o post hlavy státu, museli do  6. listopadu 

2012 předložit Ministerstvu vnitra České republiky dokumenty, které dokládaly, že je 

navrhuje 20 poslanců, 10 senátorů nebo takzvaný navrhující občan České republiky s 

podporou nejméně 50 tisíc podpisů na petici pro příslušného kandidáta.198

Mezi kandidáty byli dva favorité.199 Prvním z nich byl nestranický kandidát Jan 

Fischer, který stál od roku 2009 do roku 2010 v čele úřednické vlády a v letech 2010 až 

2012  působil  jako  viceprezident  Evropské  banky  pro  obnovu  a  rozvoj  v  Londýně. 

Dalším  favoritem  byl  Miloš  Zeman  podporovaný  Stranou  práv  občanů  Zemanovci 

(SPOZ), který zastával roli premiéra v letech 1998 až 2002 a v 90. letech byl jednou z 

193Tamtéž. s. 64-66.
194MUSILOVÁ, Markéta; ŠEDO, Jakub. Diskuse o zavedení přímé volby prezidenta v České republice a její 

schválení. In: ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2013. s. 9-35. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 13. ; Sametová revoluce je označení období 
revolučních změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu 
komunistického režimu a přeměně politického zřízení na demokratické principy.

195Tamtéž. s. 14.
196Tamtéž. s. 22.
197ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2013. 253 s. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 5.
198HERZMANN, Jan; KOMÁREK, Martin. Proč právě Zeman? Zákulisní drama voleb, alchymie volebních 

průzkumů. Vyd. 1. Práh, 2013.160 s. ISBN 978-80-7252-419-8. s. 24.
199Tamtéž. s. 22.
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nejvýznamnějších politických postav v České republice. Kromě nich se o post hlavy 

státu ucházeli straničtí kandidáti: Přemysl Sobotka za Občanskou demokratickou stranu 

(ODS),  Jiří  Dienstbier  za  Českou  stranu  sociálně  demokratickou  (ČSSD),  Karel 

Schwarzenberg za stranu TOP 09, Zuzana Roithová za Křesťanskou a demokratickou 

unii  –  Československou  stranu  lidovou  (KDU-ČSL)  a  Jana  Bobošíková  za  Českou 

Suverenitu (ČS) a nestraničtí kandidáti: profesor hudby Vladimír Franz, česko-japonský 

obchodník  Tomio Okamura,  herečka Taťana Fischerová a  bývalý ministr,  ekonom a 

podnikatel Vladimír Dlouhý.

Až do poslední chvíle však nebylo u některých jasné, zda nashromáždí 50 tisíc 

podpisů a okolo padesátitisícové hranice se rozhořely spory.200 Ministerstvu vnitra přišlo 

20 kandidátních listin, ale pouze 11 z nich mělo přiloženou petiční listinu s 50 tisíci 

podpisy  nebo  návrh  senátorů  či  poslanců.201 Z  těchto  11  nakonec  ministerstvo  tři 

vyřadilo po kontrole  podpisů,  a to Janu Bobošíkovou, Vladimíra  Dlouhého a Tomia 

Okamuru.  Chybný výklad zákona ministerstvem však vedl k příliš přísnému odpočtu 

uznaných podpisů.202 Nejvyšší správní soud rozhodl, že vzorec pro počítání vyřazených 

podpisů  při  jejich  ověřování  byl  chybný  a  po  revidovaném  výpočtu  znovu  uznal 

kandidaturu Jany Bobošíkové.203 Vyřazený Tomio Okamura podal ústavní stížnost a po 

určitou  dobu  nad  konáním  voleb  visela  hrozba,  že  v  případě  jejího  úspěchu  bude 

odloženo či dodatečně zpochybněno.204

Před prvním kolem tak zůstalo celkem devět kandidátů.205 Podle předvolebních 

průzkumů byl ze začátku favoritem Jan Fischer.206 Teprve s blížícím se termínem voleb 

začal podle průzkumů Fischera dohánět Miloš Zeman.207 Po Vánocích vedl Zeman s 25 

procenty následovaný  Fischerem s 20 procenty.208 Za nimi byli Karel Schwarzenberg, 

200Tamtéž. s. 22-23.
201FRANKO, Tomáš; NOVÁČKOVÁ, Eva; ŠEDO, Jakub. Nominace kandidátů, průběh a výsledky voleb. In: 

ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2013. s. 37-51. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 44.

202ODEHNALOVÁ, Jana. Kontrola petic občanských kandidátů nominovaných do přímé volby prezidenta 
republiky. In: CHARVÁT, Jakub, JUST, Petr a kol. První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: Cesta k jejímu 
zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 
2014. s.112-124. ISBN 978-80-86855-96-7. s. 117.

203Tamtéž. s. 114.
204ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2013. 253 s. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 228.
205HERZMANN, Jan; KOMÁREK, Martin. Proč právě Zeman? Zákulisní drama voleb, alchymie volebních 

průzkumů. Vyd. 1. Práh, 2013.160 s. ISBN 978-80-7252-419-8. s. 45.
206FRANKO, Tomáš; NOVÁČKOVÁ, Eva; ŠEDO, Jakub. Nominace kandidátů, průběh a výsledky voleb. In: 

ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2013. s. 37-51. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 47.

207Tamtéž. s. 48.
208HERZMANN, Jan; KOMÁREK, Martin. Proč právě Zeman? Zákulisní drama voleb, alchymie volebních 

průzkumů. Vyd. 1. Práh, 2013.160 s. ISBN 978-80-7252-419-8. s. 45.
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Jiří  Dienstbier  a  Vladimír  Franz,  kteří  měli  každý  kolem  11  procent  příznivců. 

Fischerova  kampaň  však  začala  upadat  a  naopak  Schwarzenbergovy  ambice  začaly 

stoupat.209

4.3 První a druhé kolo prezidentských voleb

Ve  dnech 11.  a  12.  ledna 2013 se v České  republice  uskutečnilo první  kolo 

prezidentských  voleb.210 K volbám přišlo  61,31 procent  oprávněných  voličů,  což  je 

zhruba 5,2 milionu obyvatel České republiky.211 V prvním kole zvítězil Miloš Zeman, 

který  za  sebou  nechal  všechny  ostatní  kandidáty  včetně  favorizovaného  bývalého 

premiéra úřednické vlády Jana Fischera.212 Do druhého kola postoupil s 24,21 procenty 

hlasů  těsně  před  Karlem  Schwarzenbergem,  který  získal  23,4  procenta.213 K 

nečekanému  postupu  Schwarzenberga  do  druhého  kola  přitom  napomohla  rozsáhlá 

kampaň na sociálních sítích.214

Druhé kolo se uskutečnilo ve dnech 25. a 26. ledna 2013.215 K volebním urnám 

se v tomto kole dostavilo 59,11 procent oprávněných voličů, tedy necelých pět milionů 

lidí.216 V rozhodujícím boji o Hrad nakonec zvítězil Miloš Zeman s 54,8 procenty hlasů 

a porazil Karla Schwarzenberga, který získal 45,19 procent hlasů.217

209Tamtéž. s. 93.
210MAŠKARINEC, Pavel. Prostorová analýza prezidentských voleb v České republice v roce 2013. In: Sociológia. 

[elektronický zdroj]. Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. roč. 45, č. 5. s. 435-469. 
[cit. 2014-11-09]. Dostupné z: http://www.academia.edu/4872432/Prostorov%C3%A1_anal
%C3%BDza_prezidentsk%C3%BDch_voleb_v_%C4%8Cesk
%C3%A9_republice_v_roce_2013_Spatial_Analysis_of_the_2013_Czech_Presidential_Elections , s. 435.

211NOVÝ, Michal. Volební účast. In: ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. Brno: Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2013. s. 165-189. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 168.

212BAUER, Jan. Dramatické střídání na Hradě. Pravdy a omyly. Vyd. 1. Praha: Petrklíč, 2013. 148 s. ISBN 978-80-
7229-383-4. s. 65.

213Prezident 2013. Výsledek volby. Český statistický úřad. [online] [cit. 2014-11-09] Dostupné z: 
http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ

214HERZMANN, Jan; KOMÁREK, Martin. Proč právě Zeman? Zákulisní drama voleb, alchymie volebních 
průzkumů. Vyd. 1. Práh, 2013.160 s. ISBN 978-80-7252-419-8. s. 6.

215MAŠKARINEC, Pavel. Prostorová analýza prezidentských voleb v České republice v roce 2013. In: Sociológia. 
[elektronický zdroj]. Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. roč. 45, č. 5. s. 435-469. 
[cit. 2014-11-09]. Dostupné z: http://www.academia.edu/4872432/Prostorov%C3%A1_anal
%C3%BDza_prezidentsk%C3%BDch_voleb_v_%C4%8Cesk
%C3%A9_republice_v_roce_2013_Spatial_Analysis_of_the_2013_Czech_Presidential_Elections , s. 435.

216NOVÝ, Michal. Volební účast. In: ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. Brno: Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2013. s. 165-189. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 169.

217Prezident 2013. Výsledek volby. Český statistický úřad. [online] [cit. 2014-11-09] Dostupné z: 
http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ
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Zemana  volili  hlavně  lidé  chudší  žijící  v  menších  městech  a  obcích, 

Schwarzenberga naopak obyvatelé Prahy, velkých měst a bohatších oblastí.218 A zatímco 

Schwarzenbergovi  voliči  byli  obecně mladší,  vzdělanější  a  pravicově  orientovaní,  o 

Zemanových voličích se dal říci pravý opak.219

4.4 Témata voleb související s Německem a Rakouskem

Některá témata, která se v souvislosti s volbami objevila, souvisela do jisté míry 

i  se  vztahem České  republiky  k  Německu  a  Rakousku.  Mediální  agendu  v  České 

republice v tomto ohledu značně rozšířila především témata vzešlá z předvolební debaty 

v  České  televizi ze  17.  ledna  2013,  a  to  Benešovy dekrety  a  historie  rodiny  Karla 

Schwarzenberga a jeho manželky.220

Moderátor Václav  Moravec  se  během debaty  zeptal  Miloše  Zemana a  Karla 

Schwarzenberga, jak by postupovali v případě, že by se vláda s parlamentem rozhodly 

zrušit  platnost  Benešových dekretů.221 Následně se mezi  oběma kandidáty rozvinula 

debata o tomto tématu,  během které řekl  Karel  Schwarzenberg následující  větu:  „Já 

jsem vždy říkal a na tom trvám, že to,  co jsme v roce 45 spáchali,  by dneska bylo 

odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv a asi by tehdejší vláda, včetně prezidenta 

Beneše, by se ocitli v Den Haagu, kdyby tehdá ještě existoval.“222 Miloš Zeman v reakci 

řekl: „Edvard Beneš by byl podle vás souzen jako válečný zločinec, protože nic jiného 

jste teď neřekl. V Haagu je totiž mezinárodní tribunál proti válečným zločincům.“ 223

218HERZMANN, Jan; KOMÁREK, Martin. Proč právě Zeman? Zákulisní drama voleb, alchymie volebních 
průzkumů. Vyd. 1. Práh, 2013. 160 s. ISBN 978-80-7252-419-8. s. 132.

219EIBL, Otto; HAVLÍK, Vlastimil. Profil voličů. In: ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. s. 191-226. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 224.

220JEŘÁBEK, Hynek; RÖSSLER, Jan; SKLENAŘÍK, Pavel. Mediální obraz Schwarzenberga v tištěných denících 
před prezidentskými volbami 2013. Naše společnost. [elektronický zdroj]. Praha: Centrum pro výzkum veřejného 
mínění (CVVM), Sociologický ústav AV ČR, 2013. roč. 11, č. 2. s. 3-15. [cit. 2014-11-11] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/media/com_form2content/documents/c3/a6936/f11/Medialni%20obraz%20Karla
%20Schwarzenberga%20v%20tistenych%20denicich%20pred%20prezidentskymi%20volbami%202013.pdf , 
s.13.

221ČT24. Prezidentský duel 17.1.2013. In: YouTube [online]. Zveřejněno 17.1.2013. [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=9TsH3911fV8

222Tamtéž.
223Tamtéž.
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Vůči Schwarzenbergovu výroku se následně zvedla vlna kritiky, která přišla i ze 

strany tehdejšího prezidenta Václava Klause a jeho rodiny.224 Václav Klaus se kriticky 

vyjádřil také k tomu, že Schwarzenberg prožil část života v emigraci v Rakousku.225 

Klausova manželka  Livia  zase  uvedla,  že nechce jako svou nástupkyni  první  dámu, 

která neumí česky, přičemž mluvila  o manželce Karla  Schwarzenberga – Rakušance 

Therese  Schwarzenbergové.226 Václav  Klaus  mladší  také  připomněl  nacistickou 

minulost  Schwarzenbergova  tchána  a  členství  Schwarzenbergova  otce  v 

prvorepublikové protižidovské organizaci Vlajka.227 Lidé ze Zemanova volebního týmu 

zase uveřejnili informaci, že na hradě Hardeggu, který patří rodině Schwarzenbergovy 

manželky Therese, pořád visí obrazy s hákovými kříži.228 

Jedním z témat byla i otázka češství budoucího prezidenta.229 V mediální agendě 

se  poměrně  hojně  začalo  objevovat  jméno  Karla  Schwarzenberga  v  kombinaci  s 

označením “Sudeťák”.230 Podle výzkumu agentury CVVM Schwarzenberga lidé v době 

volby prezidenta často vnímali jako cizince a spojovali si ho s Rakouskem.231

224HERZMANN, Jan; KOMÁREK, Martin. Proč právě Zeman? Zákulisní drama voleb, alchymie volebních 
průzkumů. Vyd. 1. Práh, 2013.160 s. ISBN 978-80-7252-419-8. s. 132.

225FRANKO, Tomáš; NOVÁČKOVÁ, Eva; ŠEDO, Jakub. Nominace kandidátů, průběh a výsledky voleb. In: 
ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2013. s. 37-51. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 50.

226HERZMANN, Jan; KOMÁREK, Martin. Proč právě Zeman? Zákulisní drama voleb, alchymie volebních 
průzkumů. Vyd. 1. Práh, 2013.160 s. ISBN 978-80-7252-419-8. s. 132.

227FRANKO, Tomáš; NOVÁČKOVÁ, Eva; ŠEDO, Jakub. Nominace kandidátů, průběh a výsledky voleb. In: 
ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2013. s. 37-51. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 50. ; JEŘÁBEK, Hynek; RÖSSLER, Jan; SKLENAŘÍK, Pavel. 
Mediální obraz Schwarzenberga v tištěných denících před prezidentskými volbami 2013. Naše společnost. 
[elektronický zdroj]. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), Sociologický ústav AV ČR, 2013. 
roč. 11, č. 2. s. 3-15. [cit. 2014-11-11] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/media/com_form2content/documents/c3/a6936/f11/Medialni%20obraz%20Karla
%20Schwarzenberga%20v%20tistenych%20denicich%20pred%20prezidentskymi%20volbami%202013.pdf , 
s.12. ; Otec Therese Schwarzenbergové byl skutečně příznivcem Adolfa Hitlera, nicméně Schwarzenbergův otec 
podle historiků z organizace Vlajka vystoupil právě kvůli tomu, že v ní začaly převažovat antisemitské názory.

228HERZMANN, Jan; KOMÁREK, Martin. Proč právě Zeman? Zákulisní drama voleb, alchymie volebních 
průzkumů. Vyd. 1. Práh, 2013.160 s. ISBN 978-80-7252-419-8. s. 161. ; Šlechtická rodina, z níž Therese pochází, 
hrad Hardegg prodala před třemi sty lety.

229EIBL, Otto; HAVLÍK, Vlastimil. Profil voličů. In: ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. Vyd. 1. 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. s. 191-226. ISBN 978-80-7325-325-7. s. 225.

230JEŘÁBEK, Hynek; RÖSSLER, Jan; SKLENAŘÍK, Pavel. Mediální obraz Schwarzenberga v tištěných denících 
před prezidentskými volbami 2013. Naše společnost. [elektronický zdroj]. Praha: Centrum pro výzkum veřejného 
mínění (CVVM), Sociologický ústav AV ČR, 2013. roč. 11, č. 2. s. 3-15. [cit. 2014-11-11] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/media/com_form2content/documents/c3/a6936/f11/Medialni%20obraz%20Karla
%20Schwarzenberga%20v%20tistenych%20denicich%20pred%20prezidentskymi%20volbami%202013.pdf , 
s.10.

231ČERVINKOVÁ, Monika; KULHAVÁ, Lucie. Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman: Pozitivní a negativní 
kampaň k prezidentským volbám. Naše společnost. [elektronický zdroj]. Praha: Centrum pro výzkum veřejného 
mínění (CVVM), Sociologický ústav AV ČR, 2013. roč. 11, č. 2. s. 16-29. [cit. 2014-11-11] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/media/com_form2content/documents/c3/a6937/f11/Schwarzenberg%20a
%20Zeman_Pozitivni%20a%20negativni%20kampan%20k%20prezidentskym%20volbam.pdf , s. 26.
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Schwarzenberg se  opakovaně  snažil  reinterpretovat  svá  slova  o  Benešových 

dekretech,  nicméně  byl  často  označován  za  člověka,  který  se  snaží  dehonestovat 

prezidenta  Edvarda  Beneše,  případně  vlastenectví  českých  vojáků  a  občanů,  nebo 

dokonce  jako  člověk,  který  ohrožuje  majetek  českých  občanů  a  chce  opět  zavést 

protektorát Čechy a Morava.232

Mnozí však naopak ocenili jeho odvahu vyjádřit se k tomuto kontroverznímu 

tématu.233 Na  obranu  Schwarzenberga  a  jeho  rodiny  vystoupila  řada  jeho  příznivců 

včetně některých historiků, kteří se snažili uvést na pravou míru historické okolnosti a 

kontext jednotlivých nařčení směřovaných na adresu Schwarzenbergovy rodiny a rodiny 

jeho  manželky.234 Téma  tím  však  spíše  přiživovali.235 Někteří  odborníci  dokonce 

vyslovili domněnku, že výsledky voleb mohl ovlivnit právě Schwarzenbergův postoj k 

Benešovým dekretům.236

232JEŘÁBEK, Hynek; RÖSSLER, Jan; SKLENAŘÍK, Pavel. Mediální obraz Schwarzenberga v tištěných denících 
před prezidentskými volbami 2013. Naše společnost. [elektronický zdroj]. Praha: Centrum pro výzkum veřejného 
mínění (CVVM), Sociologický ústav AV ČR, 2013. roč. 11, č. 2. s. 3-15. [cit. 2014-11-11] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/media/com_form2content/documents/c3/a6936/f11/Medialni%20obraz%20Karla
%20Schwarzenberga%20v%20tistenych%20denicich%20pred%20prezidentskymi%20volbami%202013.pdf , 
s.12.

233Tamtéž.
234Patřili mezi ně mimo jiné historikové Jan Rychlík, Jaroslav Šebek či Petr Mašek.
235Tamtéž. s. 13.
236JEŘÁBEK, Hynek; RÖSSLER, Jan; SKLENAŘÍK, Pavel. Mediální obraz Schwarzenberga v tištěných denících 

před prezidentskými volbami 2013. Naše společnost. [elektronický zdroj]. Praha: Centrum pro výzkum veřejného 
mínění (CVVM), Sociologický ústav AV ČR, 2013. roč. 11, č. 2. s. 3-15. [cit. 2014-11-11] Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/media/com_form2content/documents/c3/a6936/f11/Medialni%20obraz%20Karla
%20Schwarzenberga%20v%20tistenych%20denicich%20pred%20prezidentskymi%20volbami%202013.pdf , s. 
13.; HERZMANN, Jan; KOMÁREK, Martin. Proč právě Zeman? Zákulisní drama voleb, alchymie volebních 
průzkumů. Vyd. 1. Práh, 2013.160 s. ISBN 978-80-7252-419-8. s. 169. ; Mezi zastánce tohoto názoru patřil i 
uznávaný sociolog a tehdejší ředitel výzkumné agentury PPM Factum Jan Herzmann.
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5. Metodologie

5.1 Metoda

K  analýze  zkoumaného  materiálu  posloužila  kombinace  metod,  především 

kvantitativní obsahová analýza a kvalitativní obsahová analýza.237 Jde tedy o takzvaný 

smíšený výzkum.238

5.2 Výzkumné otázky

Výzkum postupoval směrem od celku k detailu, od formy k obsahu a od vnějších 

znaků  k vnitřním.  V souladu s  tím byly  jako základní  výzkumné otázky stanoveny 

následující:

1.  a)  Kolik  prostoru  věnovaly  ve  zkoumaném období  vybrané  rakouské  a  německé  

deníky prezidentským volbám, které se uskutečnily v České republice v roce 2013?

    b) Kolik textů se zabývalo touto událostí v porovnání s ostatními tématy týkajícími se  

aktuálního dění v Česku?

    c) Jaká další témata zpracovávaly sledované listy ve zkoumaném období?

2. V jakém časovém období získala sledovaná událost  největší  pozornost  vybraných  

německých a rakouských novin?

3.  V  jakých  rubrikách  a  na  jakých  stranách  se  v  jednotlivých  vydáních  nejčastěji  

objevovaly texty o volbě české hlavy státu?

4. Jak rozsáhlé texty přinášely zkoumané deníky o sledované události?

237Jako teoretická báze pro aplikaci metod ve výzkumné části sloužily především následující publikace:
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 
978-80-7367-485-4.
SCHULZ, Winfried, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2004. 149 s. ISBN 80-
246-0827-8.
TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 293 s. 
ISBN 978-80-7367-683-4.

238HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Vyd 2. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 
978-80-7367-485-4. s. 43.
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5. Jaký byl poměr autorských, redakčních a agenturních textů vztahujících se k českým  

prezidentským volbám?

6.  Jakým  způsobem  zpracovávali  sledované  téma  němečtí  a  rakouští  žurnalisté  z  

hlediska novinového žánru?

7.  a)  V  souvislosti  s  jakými  tématy  psaly  německé  a  rakouské  deníky  o  českých  

prezidentských volbách a jakým způsobem o těchto tématech informovaly?

    b) Jak velkou roli hrála témata související se vztahy České republiky s Německem a  

Rakouskem?

8. a) Jak velký prostor dostali jednotliví kandidáti na post českého prezidenta a jakým  

způsobem o nich německé a rakouské noviny psaly?

    b) Jací další aktéři se objevovali v textech o sledované události?

5.3 Vymezení materiálu

Zkoumaný materiál  představují  texty  uveřejněné  ve  třech německých a  třech 

rakouských denících. V případě německého tisku jde o tituly  Frankfurter Rundschau, 

Süddeutsche Zeitung a  Die Welt. Z rakouských deníků se jedná o listy  Der Standard, 

Die Presse a  Salzburger Nachrichten  (viz kapitola 2). Základním kritériem pro výběr 

těchto periodik byla dostupnost v databázi Factiva, která zaručila jednotný metodický 

postup  při  dohledávání  potřebného  materiálu.  Při  volbě  deníků  hrála  roli  jejich 

charakteristika  zaprvé  z  hlediska  dosahu  a  zadruhé  z  hlediska  formy  a  obsahu.  S 

ohledem na dosah byly vybírány listy nadregionální, které zároveň s ohledem na formu 

a obsah spadaly do kategorie seriózního tisku.

Jako zkoumané období byly stanoveny první tři měsíce roku 2013, tedy období 

od  1.  ledna  2013  do  31.  března  2013.  Tento  časový  úsek  byl  vybrán  na  základě 

předběžné analýzy ročního období od 1. dubna 2012 do 1. dubna 2013, které zahrnovalo 

předvolební kampaně, diskuze o konání přímých prezidentských voleb, průběh voleb, 

reakce  na  výsledky  i  nástup  nového  prezidenta  do  funkce.  Předběžné  seznámení  s 

materiálem však ukázalo, že před 1. lednem 2013 a po 31. březnu 2013 se vybrané 
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německé a rakouské deníky tématu českých prezidentských voleb téměř nevěnovaly. Do 

výsledného zkoumání proto nebyly tyto časové úseky zahrnuty.

Jednotlivé texty byly vyhledávány v databázi Factiva na základě klíčových slov, 

mezi které patřily mimo jiné výrazy jako „Česko“, „Česká republika“, „český“, „Praha“, 

„pražský“,  „volby“,  „prezident“ či  jména jednotlivých kandidátů.  Tato slova byla do 

vyhledávacího pole databáze zadávána v německém překladu a doplněna o regulární 

znak *, který umožnil nalézt výrazy v lemmatizované podobě, tedy ve všech tvarech.

Z  vyhledaných textů  byly  sestaveny  dva  vzorky.  První  –  hlavní  vzorek  – 

představovaly texty o volbě prezidenta v České republice v roce 2013, které sloužily 

jako podkladový materiál pro zodpovězení všech výzkumných otázek. Do této skupiny 

byly zařazeny veškeré texty, které se objevily ve zkoumaných denících ve vybraném 

období a které se jakýmkoliv způsobem věnovaly volbě hlavy státu v České republice v 

roce 2013, ať už šlo o hlavní či vedlejší téma článku. 

Druhý – vedlejší – vzorek pak tvořily texty, které se týkaly aktuálního dění v 

České republice – s výjimkou prezidentských voleb – a sloužily pouze jako doprovodný 

materiál  pro  zodpovězení  první  výzkumné  otázky.  Do  tohoto  vzorku  byly  zařazeny 

všechny  texty,  které  byly  zveřejněny  ve  zkoumaných  listech  ve  vybraném  období, 

jejichž  hlavním tématem bylo aktuální dění  v České republice.  Šlo přitom hlavně o 

politická,  ekonomická  a  další  významná  témata.  Naopak  sportovní,  kulturní  či 

kriminální  zpravodajství  nebylo  do  zkoumaného  materiálu  zařazeno,  jelikož  se  tyto 

texty obvykle týkaly primárně Německa či Rakouska, nikoliv Česka. Stejně tak nebyly 

brány jako materiál  o České republice ani texty, v nichž bylo Česko pouze okrajově 

zmíněno.
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5.4 Kódování

Jako  základní  kódovací  jednotka  pro  kvantitativní  obsahovou  analýzu  byl 

zakotven novinový text. Texty z hlavního a z vedlejšího vzorku (viz podkapitola 5.3) 

byly kódovány dvěma různými způsoby. 

V případě hlavního vzorku týkajícího se českých prezidentských voleb v roce 

2013 byly mezi identifikační proměnné zařazeny následující:

1. deník

2. datum

3. autor

4. umístění

5. počet slov

6. žánr

Jako analytické proměnné byly u hlavního vzorku určeny tyto:

7. první téma

8. druhé téma

9. třetí téma

10. první aktér

11. druhý aktér

12. třetí aktér

U vedlejšího vzorku se určovaly pouze následující identifikační proměnné:

1. deník

2. datum

Jedinou analytickou proměnnou u vedlejšího vzorku bylo:

3. téma

Všechny texty zároveň prošly kontrolním kódováním. Po kvantitativní obsahové 

analýze  následovala důkladná kvalitativní analýza.  Výsledky získané prostřednictvím 

obou  metod  jsou  v  této  diplomové  práci  prezentovány  společně,  a  to  v  následující 

kapitole.
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6. Výsledky

Tato kapitola představuje výsledky výzkumu, které jsou uspořádány na základě 

řazení  základních výzkumných otázek. Poslední podkapitola  6.9  pak shrnuje základní 

poznatky z celé šesté kapitoly, a to ve formě ucelených odpovědí na výzkumné otázky.

6.1 Prostor věnovaný události

1.  a)  Kolik  prostoru  věnovaly  ve  zkoumaném období  vybrané  rakouské  a  německé  

deníky prezidentským volbám, které se uskutečnily v České republice v roce 2013? 

Základním hodnotícím  kritériem  pro  množství  prostoru  věnovaného  českým 

prezidentským volbám v roce 2013 v německých a rakouských denících bylo množství 

textů. Ze všech deníků se tématem nejvíce zabýval rakouský list  Die Presse, který ve 

sledovaném období uveřejnil  34 textů o volbách v Česku. Velký prostor získala tato 

událost  také  v  německém  deníku  Süddeutsche  Zeitung,  který  jí  během  tří  měsíců 

věnoval 23 textů, či rakouském listu  Der Standard, jehož redaktoři napsali o českých 

prezidentských volbách 18 textů. Naopak výrazně méně se tématem zabývaly německé 

noviny Frankfurter Rundschau s osmi texty, rakouský deník Salzburger Nachrichten se 

sedmi a německý list Die Welt se šesti texty. Při porovnání obou zemí se ukázalo, že 

více prostoru událost získala v rakouských denících, kde se celkem objevilo 59 textů, 

oproti německým novinám, které uveřejnily dohromady 37 textů věnovaných tomuto 

tématu.

S ohledem na rozsah materiálu odpovídá přímá úměra: čím více textů, tím větší 

celkový  počet  slov  jen  částečně.  Podle  tohoto  kritéria  dal  největší  prostor  českým 

prezidentským volbám rakouský  deník  Die  Presse s  celkovým počtem slov  13221, 

následovaný německým listem Süddeutsche Zeitung s 9830 slovy a rakouským listem 

Der Standard se 7004 slovy. Hodnocení na základě celkového počtu slov tedy u těchto 

tří listů odpovídá hodnocení na základě počtu článků. U další trojice deníků se však tyto 

výsledky od sebe liší. Zatímco německý deník Die Welt uveřejnil šest textů o celkovém 

počtu 4119 slov, redaktoři německého Frankfurter Rundschau publikovali osm textů s 

celkovým rozsahem 3753 slov a v rakouském listu Salzburger Nachrichten se objevilo 

sedm textů s rozsahem 2742 slov. Porovnáme-li obě země z hlediska celkového počtu 
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slov, pak byl prostor věnovaný tématu větší v rakouských denících než v německých, a 

to 22967 slov oproti 17702.

Z geografického hlediska v zásadě odpovídá přímá úměra: čím větší geografická 

blízkost,  tím větší  prostor  věnovaný události.  Z  německých listů  největší  pozornost 

českým prezidentským volbám věnovaly noviny  Süddeutsche Zeitung, jejichž redakce 

sídlí  v bavorském Mnichově,  tedy nejblíže českých hranic  ze všech tří  sledovaných 

německých deníků. Nicméně v tomto případě může mít vysoký zájem o událost i jiné 

důvody. Například fakt, že se sledované listy zajímaly o českou volbu prezidenta do 

velké  míry i  díky otevření  debaty o odsunu sudetských Němců, kteří  byli  vysídleni 

povětšinou právě do Bavorska. Noviny Frankfurter Rundschau se sídlem ve Frankfurtu 

a berlínská redakce Die Welt přinesly podobný počet příspěvků, který byl zároveň o dost 

menší než u Süddeutsche Zeitung.

Co se týče rakouských listů, tak odpovídá, že geograficky bližší redakce deníků 

Der Standard a  Die Presse sídlící ve Vídni publikovaly výrazně více textů o českých 

volbách než novináři listu Salzburger Nachrichten se sídlem ve vzdálenějším Salzburgu. 

I v tomto případě ale mohou hrát roli i jiné důvody než geografické hledisko, například 

větší zaměření deníku Salzburger Nachrichten na domácí a regionální zpravodajství.

Tabulka 3: Prostor věnovaný českým prezidentským volbám

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Rundschau

Süddeutsche 

Zeitung

Die

Welt

Celkem Der 

Standard

Die

Presse

Salzburger 

Nachrichten

Celkem

Počet 

textů

8 23 6 37 18 34 7 59

Celkový 

počet slov

3753 9830 4119 17702 7004 13221 2742 22967
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1. b) Kolik textů se zabývalo touto událostí v porovnání s ostatními tématy týkajícími se  

aktuálního dění v Česku?

Žádné jiné téma spojené s aktuálním děním v České republice nezískalo v době 

od 1. ledna do 31. března 2013 ve zkoumaných německých a rakouských denících více 

prostoru než prezidentské volby. Rakouský deník  Die Presse a německý list  Die Welt 

volbě nové české hlavy státu věnovaly více než dvakrát tolik textů než všem ostatním 

událostem v Česku dohromady, a to v prvním případě v poměru 34:15 a v druhém 8:3. 

U rakouských listů  Der Standard a  Salzburger Nachrichten a německých novin  Die 

Welt byl poměr textů týkajících se voleb a příspěvků věnovaných jiným událostem v 

Česku zcela shodný, a to 18:18, 7:7 a 6:6. Pouze u jednoho listu – u německého deníku 

Süddeutsche Zeitung – byl počet textů o volbách menší než celkové množství textů o 

jiných událostech, a to v poměru 23:33. Při porovnání jednotlivých témat však i v tomto 

případě získaly volby největší pozornost.

Tabulka 4: Prostor věnovaný aktuálnímu dění v České republice

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Rundschau

Süddeutsche 

Zeitung

Die 

Welt

Celkem Der 

Standard

Die 

Presse

Salzburger 

Nachrichten

Celkem

Prezidentské volby

(počet textů)

8 23 6 37 18 34 7 59

Ostatní témata 

(počet textů)

3 33 6 42 18 15 7 40

Celkem

(počet textů)

9 56 12 77 36 49 14 99

1. c) Jaká další témata zpracovávaly sledované listy ve zkoumaném období?

Kromě prezidentských  voleb  si  velkou pozornost  získala  především částečná 

amnestie, kterou vyhlásil tehdejší prezident Václav Klaus 1. ledna 2013 při příležitosti 

20. výročí vzniku samostatné České republiky. O amnestii se psalo často i v souvislosti 

s konáním prezidentských voleb, tyto texty pak byly zařazeny do hlavního vzorku (viz 

podkapitola 6.7). Samostatné texty o této události přinesly všechny zkoumané listy s 

výjimkou německého deníku  Frankfurter Rundschau, který o amnestii sice referoval, 

ale pouze v souvislosti s prezidentskými volbami. Nejvíce prostoru věnoval této události 
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německý deník Süddeutsche Zeitung, který uveřejnil 14 textů o amnestii. Velký zájem 

vzbudila také u rakouského listu Der Standard, který přinesl osm textů o tomto tématu.

V souvislosti s 1. lednem 2013 se ve dvou denících objevily také připomínky 20. 

výročí  rozdělení České  a  Slovenské  Federativní  Republiky  na  Českou  republiku  a 

Slovenskou  republiku.  Rakouský  list  Die  Presse bilancoval  vývoj  v  obou  nově 

vzniklých  postkomunistických  zemích  v  pěti  příspěvcích.  Jeden  text  tomuto  výročí 

věnovaly také německé noviny Süddeutsche Zeitung.

Deník Süddeutsche Zeitung vydávaný v Mnichově – hlavním městě Bavorska – 

se také do velké míry zabýval návštěvou tehdejšího českého premiéra Petra Nečase v 

této německé spolkové zemi. List o této události referoval v devíti textech. Důvodem 

velkého  zájmu  byl  i  výrok  Petra  Nečase,  kterým  se  omluvil  za  odsun  sudetských 

Němců.

Většina zkoumaných  deníků  také  psala  o  sporu  mezi  českým  pivovarem 

Budějovický Budvar a americkou společností Anheuser-Busch o vlastnictví ochranné 

známky Bud a o nálezu koňského masa v masových kuličkách restaurace Ikea českou 

inspekcí.  Všechny německé deníky se pak zabývaly spoluprací  Česka a  Německa v 

oblasti  protidrogové politiky v souvislosti s překupnictvím drog vyrobených v České 

republice a  prodávaných v Německu.  Těmto tématům však zkoumané listy obvykle 

věnovaly pouze malý prostor a většinou o nich psaly jen v jednom textu.

Z ekonomických témat si němečtí a rakouští čtenáři mohli přečíst o vývoji české 

ekonomiky, míře  chudoby  či  změnách  majetkových  poměrů  ve  významných 

společnostech.  Pod  označením  „Jiné“  v  tabulce  5  se  pak  skrývají  témata,  která  se 

většinou vyskytla pouze v jednom článku v jedněch novinách a mezi něž patří například 

cena  pro  bývalého  českého  prezidenta  Václava  Havla,  vztah  potomků  sudetských 

Němců k Čechům, hlasování o nedůvěře české vládě či jaderná elektrárna Temelín.
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Tabulka 5: Témata související s aktuálním děním v České republice

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Rundschau

Süddeutsche 

Zeitung

Die 

Welt

Celkem Der 

Standard

Die 

Presse

Salzburger 

Nachrichten

Celkem

Prezidentské volby 

(počet textů)

8 23 6 37 18 34 7 59

Amnestie

Václava Klause

(počet textů)

0 14 1 15 8 4 1 13

Petr Nečas

v Bavorsku

(počet textů)

0 9 0 9 0 0 0 0

Výročí rozdělení 

ČSFR

(počet textů)

0 1 0 1 0 5 0 5

Pivní průmysl

(počet textů)

0 1 1 2 1 1 1 3

Koňské maso

v Ikee

(počet textů)

0 1 1 2 2 1 0 3

Protidrogová 

politika

(počet textů)

1 3 1 5 0 0 0 0

Ekonomické 

zpravodajství

(počet textů)

1 2 1 4 2 1 2 5

Jiné

(počet textů)

1 2 1 4 5 3 3 11

Celkem

kromě voleb

(počet textů)

3 33 6 42 18 15 7 40

Celkem

s volbami

(počet textů)

9 56 12 77 36 49 14 99
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Graf 1: Témata související s aktuálním děním v České republice

6.2 Časové období

2. V jakém časovém období získala sledovaná událost  největší  pozornost  vybraných  

německých a rakouských novin?

Zkoumané období  bylo  pro  potřeby  zodpovězení  druhé  výzkumné  otázky 

rozděleno  na  měsíce  a  kalendářní  týdny.  Při  porovnávání  množství  příspěvků  v 

jednotlivých měsících se ukázalo, že jejich největší podíl zkoumané listy zveřejnily v 

lednu, kdy se uskutečnilo první i druhé kolo českých prezidentských voleb, a to celkem 

75 textů. V únoru a v březnu se ve srovnání s lednem objevilo už jen malé množství  

textů.  V  obou  měsících  byl  přitom  jejich  počet  téměř  shodný,  v  únoru  deníky 

publikovaly 11 textů o volbě české hlavy státu a v březnu 10.
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Graf 2: Množství textů v jednotlivých měsících

Zkoumané období zahrnuje celkem 13 kalendářních týdnů. Z porovnávání těchto 

týdenních úseků vyplývá,  že největší  pozornost české prezidentské  volby získaly ve 

sledovaných  listech  v  týdnu  od  21.  do  27.  ledna  2013,  ve  kterém  se  uskutečnilo 

rozhodující  druhé  kolo voleb  a  Miloš  Zeman byl  zvolen novým prezidentem České 

republiky.  V  tomto  týdnu  zkoumané  německé  a  rakouské  deníky  publikovaly 

dohromady 24 textů týkajících se volby české hlavy státu.

Podobné množství textů se objevilo i v následujícím týdnu od 28. ledna do 3. 

února,  kdy  noviny  zveřejnily  výsledek  voleb  a  komentovaly  ho.  V  tomto  období 

přinesly 22 textů věnovaných českým prezidentským volbám. Velkou pozornost této 

události věnovaly deníky i v týdnu od 14. do 20. ledna mezi prvním a druhým kolem 

voleb, kdy byly zveřejněny výsledky prvního kola a reakce na ně. Zároveň se během 

předvolebních debat začalo řešit téma odsunu sudetských Němců a Benešových dekretů, 

které u německých a rakouských novinářů vzbudilo velký zájem. Celkem v tomto týdnu 

sledované listy publikovaly 19 textů o českých volbách.

O něco menší, ale stále značnou, pozornost si sledovaná událost získala v období 

těsně před volbami a v době konání prvního kola voleb. V týdnu od 7. do 13. ledna 

přinesly německé a rakouské deníky celkem 13 textů o sledované události.  S jistým 

odstupem se k volbám všechny zkoumané deníky vrátily také v týdnu od 4.  do 10. 

51

Leden Únor Březen
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Frankfurter Rundschau Süddeutsche Zeitung Die Welt

Der Standard Die Presse Salzburger Nachrichten

P
oč

e
t 

te
xt

ů



března, a to především v souvislosti s nástupem nového prezidenta Miloše Zemana do 

funkce. V tomto období publikovaly devět příspěvků věnovaných zkoumané události. 

Ve zbývajících týdnech bylo množství příspěvků o volbách zanedbatelné.

Graf 3: Množství textů v jednotlivých týdnech

6.3 Umístění

3.  V  jakých  rubrikách  a  na  jakých  stranách  se  v  jednotlivých  vydáních  nejčastěji  

objevovaly texty o volbě české hlavy státu?

Porovnávat umístění textů je u zkoumaného vzorku poměrně složité s ohledem 

na  to,  že  příspěvky  byly  vyhledávány  v  databázi  Factiva,  ve  které  nejsou  u  všech 

periodik uvedena čísla stran či sekce. I přesto se z dostupných informací o umístění 

textů v rámci daného vydání novin dají vyvodit určité tendence. 

Lze například  vypozorovat,  že  příspěvky  o  českých  prezidentských  volbách 

řadili  editoři  obvykle do zadnější  části  vydání.  V německém listu  Die Welt se texty 

objevovaly v průměru na páté straně, v německém deníku Süddeutsche Zeitung na šesté 

a v rakouských novinách Salzburger Nachrichten na sedmé straně. U německého listu 
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Frankfurter  Rundschau to  byla  dokonce  devátá  strana  a  u  rakouského  deníku  Der 

Standard třináctá strana. 

To nemusí  nutně  znamenat,  že  německá  a  rakouská  periodika  události 

nepřisuzovala velký význam, spíše to souvisí s častým umisťováním příspěvků o tomto 

tématu do zahraniční sekce, která obvykle následuje až po domácí rubrice. Velkou část 

textů navíc tvořily analýzy a komentáře, které byly zařazeny do názorové sekce, jež se 

ve většině případů nachází ještě za zahraniční rubrikou. V některých případech se texty 

objevily i  na  první  nebo druhé straně  vydání,  nicméně většinou šlo pouze  o krátké 

zprávy. Ty se obvykle týkaly výsledků prvního a druhého kola voleb.

 

Tabulka 6: Umístění příspěvků podle stran

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Rundschau

Süddeutsche 

Zeitung

Die

Welt

Der

Standard

Die

Presse

Salzburger 

Nachrichten

Rozsah stran 6 - 11 1 - 12 2 - 8239 1 - 31 neuvedeno 4 - 12240

Průměrná 

strana241

9 6 5 13 neuvedeno 7

Ve zkoumaných denících, u kterých bylo v databázi Factiva uvedeno rozdělení 

na rubriky, se obvykle zpravodajské texty o českých prezidentských volbách objevovaly 

v  sekcích  Politika  (německé  listy  Süddeutsche  Zeitung a  Die  Welt)  či  Zahraničí 

(rakouské listy Der Standard a Salzburger Nachrichten). V několika případech se téma 

českých prezidentských voleb nacházelo i v sekcích Téma dne či Panorama. Analýzy a 

komentáře pak většinou zkoumané deníky zveřejňovaly v rubrice Názory. Výjimečně se 

pak  některé  příspěvky  o  volbách  objevovaly  i  v  sekcích  Kultura  či  Životní  styl 

zahrnutých v tabulce 7 pod „Jiné“.

239V tomto případě se objevila jedna extrémní odchylka, která není uvedena u rozsahu stran ani použita při výpočtu 
průměrné strany, a to z metodologických důvodů.

240V tomto případě se objevila jedna extrémní odchylka, která není uvedena u rozsahu stran ani použita při výpočtu 
průměrné strany, a to z metodologických důvodů.

241Zaokrouhleno na celá čísla.
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Tabulka 7: Umístění příspěvků podle rubrik

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Rundschau

Süddeutsche 

Zeitung

Die

Welt

Der

Standard

Die 

Presse

Salzburger 

Nachrichten

Politika 

(počet textů)

neuvedeno 15 3 0 neuvedeno 0

Zahraničí 

(počet textů)

neuvedeno 0 0 9 neuvedeno 5

Téma dne 

(počet textů)

neuvedeno 2 0 1 neuvedeno 0

Panorama 

(počet textů)

neuvedeno 1 0 0 neuvedeno 1

Názory 

(počet textů)

neuvedeno 5 2 6 neuvedeno 0

Jiné

(počet textů)

neuvedeno 0 1 2 neuvedeno 1

6.4 Rozsah

4. Jak rozsáhlé texty přinášely zkoumané deníky o sledované události?

Rozsah zkoumaných textů byl odvozován od počtu slov jednotlivých příspěvků. 

Ten se pohyboval od několika desítek slov u krátkých zpráv až po zhruba jedenáct set 

slov u rozsáhlých analýz či komentářů. Průměrný počet slov na jeden text byl nejvyšší u 

německého  deníku Die  Welt,  a  to  687  slov.  U  dalších  dvou  německých  novin 

Frankfurter Rundschau a  Süddeutsche Zeitung se průměrný počet slov pohyboval nad 

čtyřmi stovkami, u prvně jmenovaného deníku dosahoval 469 slov a u druhého 427. U 

rakouských listů byl průměrný počet slov na jeden článek o něco nižší. List Die Presse 

uveřejňoval  texty  o  průměrném počtu  slov  398  a  podobného  rozsahu  dosahovaly  i 

příspěvky v Salzburger Nachrichten s průměrnými 392 slovy a v deníku Der Standard s 

389 slovy.
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Tabulka 8: Rozsah textů

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Runschau

Süddeutsche 

Zeitung

Die

Welt

Der

Standard

Die

Presse

Salzburger 

Nachrichten

Rozsah počtu slov 215 - 691 59 - 1096 291 - 1102 70 - 736 26 - 1137 170 - 824

Průměrný počet slov 

na jeden článek242

469 427 687 389 398 392

6.5 Autor

5. Jaký byl poměr autorských, redakčních a agenturních textů vztahujících se k českým  

prezidentským volbám?

Většina textů  o  českých  prezidentských  volbách,  které  byly  uveřejněny  ve 

zkoumaných denících, spadá do kategorie autorských textů. Ve většině případů pak byly 

tyto texty podepsány celým jménem. U německých deníků šlo celkem o 26 textů a u 

rakouských listů  o  36  příspěvků.  U menší  části  autorských textů  se  objevila  pouze 

zkratku autora, u rakouských listů v sedmi případech, u německých pouze v jednom. 

Zkratku  redakce  (red)  či  název  listu  nesla  jako  podpis  poměrně  velká  část  textů  v 

rakouských denících (16) a o něco menší část příspěvků v německých periodicích (6). 

Agenturní texty pak tvořily pouze zlomek všech příspěvků o volbě české hlavy státu. 

Příspěvky s agenturní zkratkou se objevily jen čtyři, a to pouze u německých deníků. Ve 

všech případech šlo o texty od německé tiskové agentury  Deutsche Presse  Agentur  

(DPA). 

Velkou část  textů  o  českých  prezidentských  volbách  přinášeli  zpravodajové 

přímo z Prahy. Patřil mezi ně například korespondent německých novin  Süddeutsche  

Zeitung Klaus  Brill  či  šéfredaktor  zahraničního  vysílání  Českého  rozhlasu Gerald 

Schubert,  který  psal  o  českých  prezidentských  volbách  pro  rakouský  list  Der 

Standard.243 Stálý  dopisovatel  řady  německojazyčných  novin  Hans-Jörg  Schmidt 

dokonce přispíval svými texty o volbách do několika deníků naráz: do německých novin 

242Zaokrouhleno na celá čísla.
243Klaus Brill je německý novinář, který pracoval jako reportér mezinárodní zpravodajské agentury Reuters a od 

roku 1989 je korespondentem německého deníku Süddeutsche Zeitung, kde působil jako zahraniční zpravodaj v 
Římě, Washingtonu, D.C. a od roku 2005 v Praze. Gerald Schubert je rakouský dramaturg, který žije od roku 
2001 v Praze. V roce 2002 nastoupil do německé redakce Radia Praha, od roku 2006 je šéfredaktorem této 
stanice. Kromě toho pracuje jako pražský dopisovatel rakouského deníku Der Standard.
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Die  Welt a  rakouských  listů  Die  Presse a  Salzburger  Nachrichten.244 V  několika 

případech publikovaly tyto noviny zcela shodné Schmidtovy příspěvky, které se lišily 

pouze  titulkem či  zkrácenou  verzí.  Příkladem je  text,  který  byl  v deníku  Die  Welt 

uveřejněn pod titulkem „Česko hledá superstar“ („Tschechien sucht den 'Superstar'“), v 

Die  Presse pod  názvem  „Česko  hledá  superprezidenta“  („Tschechien  sucht  den 

Superpräsidenten“)  a  v  Salzburger  Nachrichten ve  zkrácené  verzi  s  titulkem „Karel 

Schwarzenberg kandiduje“ („Karel Schwarzenberg kandidiert“).245

Tabulka 9: Druhy textů podle autora

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Rundschau

Süddeutsche 

Zeitung

Die

Welt

Celkem Der 

Standard

Die

Presse

Salzburger 

Nachrichten

Celkem

Autorský text 

podepsaný 

celým jménem 

(počet textů)

7 13 6 26 13 19 4 36

Autorský text 

podepsaný 

zkratkou

(počet textů)

0 1 0 1 1 5 1 7

Redakční text 

(počet textů)

0 6 0 6 4 10 2 16

Agenturní text 

(počet textů)

1 3 0 4 0 0 0 0

244Hans-Jörg Schmidt je německý novinář, který žije od roku 1990 v Česku. Působí mimo jiné jako dopisovatel 
německých novin Die Welt a Sächsische Zeitung Dresden a píše rovněž pro český zpravodajský server 
Aktuálně.cz. Napsal také dvě knihy o České republice.

245SCHMIDT, Hans-Jörg. Tschechien sucht den 'Superstar'. Die Welt. 10.1.2013. roč. 67, č. 8, s. 6. ; SCHMIDT, 
Hans-Jörg. Tschechien sucht den Superpräsidenten. Die Presse. 8.1.2013. roč. 67, č. neuvedeno, s. neuvedena. ; 
SCHMIDT, Hans-Jörg. Karel Schwarzenberg kandidiert. Salzburger Nachrichten. roč. 68, č. neuvedeno, s. 4.
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6.6 Žánr

6.  Jakým  způsobem  zpracovávali  sledované  téma  němečtí  a  rakouští  žurnalisté  z  

hlediska novinového žánru?

Mezi žánry textů o českých prezidentských volbách nejčastěji figuroval článek, 

často s reportážními prvky.246 V německých denících se objevilo celkem 18 článků a v 

rakouských novinách 21. Další výrazně početně zastoupenou žánrovou skupinu tvořily 

komentáře.247 Německé  listy  publikovaly  celkem  osm  těchto  názorových  textů  a 

rakouské  noviny  uveřejnily  dohromady 17 komentářů.  Jen  v  o  něco menší  míře  se 

objevovaly i zprávy.248 Německé noviny jich celkem přinesly osm a rakouské třináct. 

Čtyři ze šesti německých a rakouských deníků se sledované události věnovaly také v 

rozhovorech  s  českými,  německými  a  rakouskými  osobnostmi,  i  když  v  rámci 

jednotlivých novin šlo spíše o ojedinělé případy. V malé míře se objevovaly i novinové 

útvary  jako  analýza  či  profil.  Německý  deník  Süddeutsche  Zeitung také  přinesl 

monitoring českých Lidových novin a slovenského deníku Sme. 

Tabulka 10: Žánry

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Rundschau

Süddeutsch

e Zeitung

Die 

Welt

Celkem Der 

Standard

Die 

Presse

Salzburger 

Nachrichten

Celkem

Zpráva (počet textů) 0 8 0 8 4 8 1 13

Článek (počet textů) 6 9 3 18 7 11 3 21

Komentář (počet textů) 2 3 3 8 6 10 1 17

Analýza (počet textů) 0 0 0 0 0 2 0 2

Rozhovor (počet textů) 0 1 0 1 1 1 2 4

Profil (počet textů) 0 0 0 0 0 2 0 2

Monitoring (počet textů) 0 2 0 2 0 0 0 0

246V odborném pojetí je článek chápán jako samostatný žánr obsahující jasné, věcné, srozumitelné a logické 
vysvětlení událostí nebo myšlenky, faktů i jevů.Tvoří jej základní myšlenka (teze), argumentace a závěry. (Zdroj: 
OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 
Vyd. 3. Praha: Nakladatelství Libri, 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7. s. 45.)

247Komentář vychází ze známých faktů, jevů nebo myšlenek, které dává do souvislostí, odhaluje pozadí, příčiny i 
důsledky, připojuje subjektivní pohled. (Zdroj: Tamtéž. s. 103.)

248Zpráva odpovídá na základní otázky kdo, co, kdy, kde, rozšířená zpráva na jak a proč. Tento novinový útvar 
zachovává věcnost, přesnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a citovou neutrálnost. (Zdroj: Tamtéž. s. 239.)
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6.7 Téma

7.  a)  V  souvislosti  s  jakými  tématy  psaly  německé  a  rakouské  deníky  o  českých  

prezidentských volbách a jakým způsobem o těchto tématech informovaly?

Jak už bylo zmíněno v metodologické části, v každém zkoumaném textu byla 

identifikována nejdůležitější  témata,  a  to  v počtu minimálně  jedno a maximálně  tři. 

Nebyl  přitom brán  ohled  na  rozdělení  témat  do  kategorie  hlavní  a  vedlejší,  jelikož 

většina  materiálu  obsahovala  více  témat,  která  byla  z  hlediska  důležitosti  na  stejné 

úrovni, a rozdělení na hlavní a vedlejší téma by tak nemělo velký smysl.

Témata byla namísto toho rozdělena do dvou kategorií z hlediska obsahu. První 

kategorii představovala témata spojená pouze s Českem. Druhou kategorii pak tvořila 

témata související se vztahy České republiky s Německem a Rakouskem. Při analýze se 

ukázalo, že v případě obou kategorií se referování o jednotlivých tématech německými 

a  rakouskými deníky příliš  nelišilo.  Velké  rozdíly v tomto ohledu nepanovaly  mezi 

jednotlivými listy ani v souvislosti s jejich rozdílným politickým zaměřením. Výsledky 

v této podkapitole jsou řazeny na základě frekvence výskytu témat.

6.7.1 Volby a česká témata

6.7.1.1 Charakteristika kandidátů 

V  rámci  první  kategorie,  kterou  tvořila  témata  související  pouze  s  Českou 

republikou, si největší pozornost získala charakteristika kandidátů. Německé noviny o 

životě a dosavadní kariéře prezidentských kandidátů psaly v sedmi případech, rakouské 

deníky ve dvanácti.

Nejčastěji prezentovaly kandidáty postupující do druhého kola: Miloše Zemana 

a Karla Schwarzenberga. V několika případech také důkladněji představily kandidáty 

Jana Fischera či  Vladimíra Franze.  O zbylých uchazečích o post  prezidenta obvykle 

přinesly pouze stručné informace typu povolání a věk. Otázce, jakým způsobem noviny 

psaly o jednotlivých kandidátech, se podrobněji věnuje podkapitola 6.8.
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6.7.1.2 Nástup Miloše Zemana do funkce a jeho kroky a názory po vítězství ve volbách

Poměrně velký  zájem měly  zkoumané deníky také  o  kroky a  názory  Miloše 

Zemana  po  zvolení  novým  českým  prezidentem.  Německé  listy  se  tomuto  tématu 

věnovaly v pěti textech, rakouské v deseti. Deníky psaly také o nástupu Miloše Zemana 

do funkce prezidenta – německé noviny v jednom příspěvku a rakouské ve čtyřech.

Němečtí a rakouští novináři zmiňovali především výroky Miloše Zemana, které 

řekl  ve  vítězném  povolebním  projevu  a  v  inauguračním  projevu. Často  citovali 

Zemanovo tvrzení, že chce být „prezidentem dolních deseti milionů“ občanů a zamezit 

korupci v zemi. Informovali,  že se Zeman hodlá stát prezidentem sjednotitelem a že 

mezi  jeho  cíle  patří  uklidnění  rozvířené  politické  atmosféry.  V  této  souvislosti  se 

objevovaly  titulky  jako  „Prezident  dolních  10  milionů“  („Präsident  der  unteren  10 

Millionen“) či „Hradní pán jako smiřovatel“ („Der Burgherr als Friedensstifter“).249

Titulky jako „Útok z Hradu“ („Angriff von der Burg“) zase nesly texty věnované 

Zemanově  kritice  tehdejší  vlády  Petra  Nečase  a  požadavku  na  nové  parlamentní 

volby.250 Německé a rakouské listy upozorňovaly také na negativní postoj, který Zeman 

vyjádřil vůči českým médiím.

Nezřídka také  srovnávaly  Zemana  s  jeho  předchůdcem  Václavem  Klausem, 

který odmítl vyvěsit na Pražském hradě vlajku Evropské unie s tím, že pro Zemana je to 

jeden z prvních kroků, které hodlá po nástupu do funkce učinit. „[...] Zeman působí také 

proevropsky. Budoucí prezident už před časem oznámil, že na Pražském hradě vyvěsí 

vlajku Evropské unie. Klaus to zakázal,“251 psal například Ulrich Krökel v rakouském 

deníku  Salzburger  Nachrichten.  „[...]  Zeman  při  všem  svém  populismu  nebude 

pokračovatelem zahraničněpolitických  omylů  svého  předchůdce  Klause.  Chce  smířit 

Česko s Evropou a taky to udělá,“252 hodnotil stejný autor v dalším textu.

249SCHUBERT, Gerald. Präsident der unteren 10 Millionen. Der Standard. 28.1.2013. roč. 25, č. neuvedeno, s. 4. ; 
BRILL, Klaus. Der Burgherr als Friedensstifter. Süddeutsche Zeitung. 9.3.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 9. ; 
Původní názvy jsou u titulků uváděny v závorce za českým překladem.

250BRILL, Klaus. Angriff von der Burg. Süddeutsche Zeitung. 29.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 7.
251krö. Poltergeist auf der Prager Burg. Salzburger Nachrichten. 28.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 5. ; Citace ze 

zkoumaných textů jsou uváděny pouze v českém překladu.
252KRÖKEL, Ulrich. Ein Präsident, der polarisiert. Salzburger Nachrichen. 28.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s.5.
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Němečtí a rakouští novináři také upozorňovali, že Karel Schwarzenberg, který se 

ve druhém kole voleb utkal se Zemanem o prezidentský post, s ním z pozice ministra 

zahraničí musí řešit zahraniční politiku. Jako příklad jednoho z prvních konfliktů v této 

politické oblasti uváděli, že se Zeman rozhodl jmenovat manželku svého předchůdce 

Livii Klausovou velvyslankyní na Slovensku, proti čemuž se Schwarzenberg ohradil.

6.7.1.3 Výsledky 1. a 2. kola

Dalším poměrně  výrazně  diskutovaným  tématem  byly  i  samotné  výsledky 

hlasování. Německé listy přinesly pět textů o výsledcích prvního kola a stejný počet 

příspěvků o  výsledcích  druhého  kola.  Rakouské  noviny  se  výsledkům prvního  kola 

věnovaly ve čtyřech textech a výsledkům druhého kola v šesti. 

Po prvním kole, ze kterého postoupili do rozhodujícího kola voleb Miloš Zeman 

a  Karel  Schwarzenberg,  se  objevovaly  titulky  jako  „Překvapení  v  Čechách“ 

(„Überraschung in Tschechien“),  „Schwarzenberg postupuje do druhého kola voleb“, 

(„Schwarzenberg kommt in Präsidenten-Stichwahl“) či „Kníže na cestě na Hrad“ („Der 

Fürst  auf  dem  Weg  in  die  Burg“).253 Noviny  přitom  dávaly  důraz  především  na 

překvapivý postup Karla Schwarzenberga.  Neúspěch favorizovaného Jana Fischera a 

předpokládaný postup Miloše Zemana zůstaly spíše v pozadí.

V komentářích se objevovaly mimo jiné názory, že Schwarzenbergovi k postupu 

napomohla  i  amnestie  Václava  Klause.  Občané  podle  rakouských  a  německých 

komentátorů podpořili Schwarzenberga, protože jako první proti amnestii protestoval. 

Kritici Klause podle nich dali Schwarzenbergovi hlas i proto, že je následovníkem linie 

bývalého prezidenta Václava Havla, který byl protipólem Klause. 

„Česko si  může  vybrat  mezi  konzervativním aristokratem,  který  si  hraje  na 

anarchistu,  a  levicovým  populistou,  jehož  největší  fanoušek  je  stávající  prezident  a 

zapřisáhlý neoliberál Václav Klaus,“254 citoval německý deník Frankfurter Rundschau 

český list  Právo.  Analytici  upozorňovali,  že tento souboj může rozhodnout působení 

Schwarzenberga v tehdejší nepopulární vládě Petra Nečase a že záleží také na postoji 

nejednotné  České  strany  sociálně  demokratické  (ČSSD),  jejíž  součástí  dříve  Miloš 

Zeman byl, z níž ale v roce 2007 vystoupil. S otevřením debaty o odsunu sudetských 

253Überraschung in Tschechien. Die Presse. 13.1.2013. roč. 67, č. neuvedeno, s. neuvedena. ; SCHMIDT, Hans-Jörg. 
Schwarzenberg kommt in Präsidenten-Stichwahl. 13.1.2013. Die Presse. roč. 67, č. neuvedeno, s. neuvedena. ; 
BRILL, Klaus. Der Fürst auf dem Weg in die Burg. Süddeutsche Zeitung. 14.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 4.

254HEROLD, Frank. Schwarzenbergs Provokation. Frankfurter Rundschau. 24.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 9.
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Němců  během  televizního  duelu  Miloše  Zemana  a  Karla  Schwarzenberga  (viz 

podkapitola 6.7.2.1) se přidávaly i názory, že rozhodující roli může hrát i toto téma.

Po druhém kole, ve kterém zvítězil Miloš Zeman, zmiňovali němečtí a rakouští 

komentátoři nejčastěji jako důvod Zemanova vítězství právě sudetoněmeckou otázku. 

Výsledek voleb byl podle nich důsledkem toho, že Schwarzenberg odsoudil Benešovy 

dekrety a Zeman populisticky využil nacionalistické nálady ve společnosti. Objevovaly 

se titulky jako „Zeman zvítězil díky pomahači Benešovi“ („Zeman siegt mit Wahlhelfer 

Benesh“) či  „Vítězství populisty“ („Sieg eines Populisten“).255 „Levicový populista si 

vysloužil  post  prezidenta  díky  pochybné  špinavé  kampani,“256 komentoval  výsledky 

rakouský list Die Presse.

Zeman podle německých a rakouských deníků vyhrál také proto, že se stavěl do 

role nepolitika a distancoval se od politické scény, kterou byli v době voleb čeští občané 

rozhořčeni. Voliči mu podle sledovaných listů dali hlas i proto, že řešil problémy, které 

jim byly bližší. Roli přitom hrálo také selhání konzervativně-liberální vlády, jejímž byl 

Schwarzenberg vicepremiérem, psali němečtí a rakouští novináři.

Vítězství Miloše  Zemana  však podle nich bylo méně překvapivé než  úspěch 

Karla  Schwarzenberga,  který  získal  ve  druhém kole  45  procent  hlasů,  a  v  Praze  a 

velkých městech dokonce zvítězil. Na pozadí debaty o Benešových dekretech hodnotili 

volební výsledek Schwarzenberga za vynikající.  Schwarzenberga tak označovali jako 

„vítězného prohrávajícího“.257

6.7.1.4 Odchod Václava Klause a novoroční amnestie

O  něco  menší  množství  zkoumaného  materiálu  se  v  souvislosti  s  volbami 

věnovalo odchodu tehdejšího prezidenta Václava Klause z funkce a částečné amnestii, 

kterou Klaus vyhlásil na počátku roku 2013. V rámci zkoumaného vzorku o volbách 

bilancovaly Klausovo funkční období německé i rakouské deníky v obou případech ve 

čtyřech příspěvcích.  O amnestii  psaly německé listy v sedmi  textech a  rakouské ve 

dvou.

255SCHMIDT, Hans-Jörg. Zeman siegt mit Wahlhelfer Benesh. Die Presse. 27.1.2013. roč. 67, č. neuvedeno, s. 
neuvedena. ; HEROLD, Frank. Sieg eines Populisten. Frankfurter Rundschau. 28.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, 
s. 11.

256ULTSCH, Christian. Der Lohn der Niedertracht. Die Presse. 27.1.2013. roč. 67, č. neuvedeno, s. neuvedena.
257SCHMID, Thomas. Fremdes Europa. Die Welt. 4.2.2013. roč. 67, č. 29, s. 2.
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V souvislosti s koncem Klausova funkčního období připomínaly jeho zásluhy na 

porevolučním vývoji  České republiky,  ale i  kontroverzní  kroky a názory odcházející 

hlavy státu. Zmiňovaly se také o Klausově poslední návštěvě v Berlíně, kde se sešel s 

německým  prezidentem  Joachimem  Gauckem  a  německou  kancléřkou  Angelou 

Merkelovou.  Psaly  rovněž  o  rozlučkovém  koncertu,  který  Klaus  uspořádal  při 

příležitosti  svého  odchodu,  a  srovnávaly  končícího  prezidenta  s  jeho  nástupcem 

Milošem Zemanem.

Věnovaly se také amnestii, kterou Klaus vyhlásil jen krátce před koncem svého 

funkčního období.  V textech s titulky jako „Skandál před odchodem“ („Abgang mit 

Skandal“)  či  „Rozloučení  bez  důstojnosti“  („Abschied  ohne  Würde“)  upozorňovali 

rakouští a němečtí novináři, že kromě pachatelů drobných prohřešků Klaus osvobodil 

od trestu i pachatele závažných hospodářských zločinů tím, že v rámci amnestie zastavil 

řadu procesů proti daňovým podvodům, korupci a hospodářské kriminalitě.258 Psali také 

o tom, že kvůli této kontroverzní amnestii hrozí Klausovi žaloba pro velezradu a že se 

výrazně snížila jeho předchozí popularita. 

„Josef Zicha, starosta malé české obce Vysoké Pole, odstranil portrét prezidenta 

Václava Klause z radnice. Přes 100 dalších jeho kolegů učinilo totéž. Obraz muže, který 

skoro dvě desetiletí utvářel českou politiku a už deset let je v Evropě znám jako výrazná 

hlava státu, mizí i ze škol. Přitom jeho nástupce bude zvolen teprve v pátek a v sobotu – 

poprvé v přímé volbě,“259 psal například německý list Frankfurter Rundschau o kritické 

reakci na amnestii v řadách starostů a ředitelů škol. Ve sledovaných denících se objevil 

také  názor,  že  amnestii  mediálně  zastínila  znovuotevřená  debata  o  Benešových 

dekretech.

6.7.1.5 Předvolební kampaně a průzkumy

Objevovala se  i  témata  jako  výsledky  předvolebních  průzkumů  a  popis 

předvolebních kampaní. Průzkumy se zabýval jeden příspěvek v německých novinách a 

tři  texty  v  rakouských  listech.  O  kampaních  psaly  pouze  německé  deníky,  a  to  ve 

čtyřech případech.

258HEROLD, Frank. Abgang mit Skandal. Frankfurter Rundschau. 10.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 8. ; 
HEROLD, Frank. Abschied ohne Würde. Frankfurter Rundschau. 8.3.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 8.

259HEROLD, Frank. Abgang mit Skandal. Frankfurter Rundschau. 10.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 8.
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V  souvislosti s  průzkumy upozorňovali  němečtí  a rakouští  novináři,  že  jde o 

první přímou volbu prezidenta v České republice,  a průzkumy proto nemusí být tak 

spolehlivé,  jelikož  statistikové  nemají  žádná srovnávací  data  pro  volební  chování  v 

těchto případech.

Z kampaní  se  věnovali  hlavně volební  strategii  týmu Karla  Schwarzenberga, 

který využíval k oslovování voličů především nová média – internet a sociální sítě jako 

Facebook či Twitter. „Pokud by o výsledku rozhodoval počet fanoušků na internetu, pak 

by  se  nový  prezident  jmenoval  Karel  Schwarzenberg,“260 napsal  pražský  zpravodaj 

Hans-Jörg  Schmidt  před  prvním  kolem.  Deníky  také  upozorňovaly  na  kontrast 

konzervativního  aristokrata  a  punkových  motivů  kampaně  Schwarzenbergova  týmu. 

Zmiňovaly také, že ačkoliv je Schwarzenberg nejstarším kandidátem ve volbách, cílí na 

skupinu mladých voličů.  Jeho kontaktní  kampaň přitom přirovnávaly  k americkému 

způsobu oslovování voličů. Podle sledovaných deníků mu k postupu do druhého kola 

kromě sociálních sítí pomohla také podpora slavných osobností.

O kampaních ostatních kandidátů přitom listy téměř neinformovaly. Zmiňovaly 

pouze  Vladimíra  Franze,  jehož  volební  výsledek  v  prvních  kole  byl  velmi  dobrý 

vzhledem k finančně nenákladné občanské kampani, a odmítnutí Miloše Zemana sdělit, 

kdo financoval jeho kampaň.

6.7.1.6 Podpora kandidátů voliči, politickými stranami a politiky

Dalším  zmiňovaným  námětem  příspěvků  o  volbách  byla  podpora  kandidátů 

voliči,  politickými stranami a politiky. O tom, jaké skupiny občanů volily jednotlivé 

kandidáty,  informovaly německé deníky v jednom příspěvku a rakouské ve čtyřech. 

Politické  strany  a  politiky,  kteří  otevřeně  vyjádřili  podporu  někomu  z  kandidátů, 

zmiňovaly německé deníky ve dvou textech a rakouské rovněž.

Voliči se podle německých a rakouských novinářů rozhodovali především podle 

osobností,  nikoliv podle  stranické příslušnosti.  „[...]  Voliči  jsou očividně znechuceni 

velkými  stranami  natolik,  že  jejich  kandidáti  tentokráte  nemají  žádnou  šanci,“261 

objevilo se například v německém listu  Süddeutsche Zeitung. Ten samý deník také v 

260SCHMIDT, Hans-Jörg. Tschechien sucht den „Superstar“. Die Welt. 10.1.2013. roč. 67., č. 8, s. 6.
261BRILL, Klaus. Wettkampf der Außenseiter. Süddeutsche Zeitung. 7.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 6.
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jiném textu citoval české  Lidové noviny,  které hodnotily výsledky prvního kola jako 

prohru politických stran.262

V souvislosti s druhým kolem zase německé a rakouské noviny připomínaly, že 

Zeman má voličskou základnu spíše na venkově a Schwarzenberg ve velkých městech. 

„Během českých prezidentských voleb, které se konají dnes, v sobotu a v neděli, vypadá 

rozložení  sil  dobře:  Miloš  Zeman,  vítěz  prvního  kola,  boduje  především  ve 

venkovských oblastech a v moravské části Česka. Karel Schwarzenberg je naproti tomu 

favorit mladých voličů, své bašty má v Čechách a ve velkých městech,“263 popisoval 

rakouský  list  Der  Standard.  Podle  německých  a  rakouských  komentátorů  přitom 

chybělo levo-pravé politické schéma, podle kterého by byl Schwarzenberg chápán jako 

pravicový kandidát a Zeman jako levicový.

Deníky také informovaly o tom, jakého kandidáta otevřeně podpořili politici a 

politické strany. V této souvislosti nejčastěji zmiňovaly končícího prezidenta Václava 

Klause, který ve druhém kole vyslovil podporu Miloši Zemanovi, a to i přesto, že se oba 

nacházejí  ve  zcela  jiné  části  politického  spektra.  „Nápadně  přátelsky  působí 

konzervativní  Klaus  už  nějakou  dobu  vůči  bývalému  rivalovi  Miloši  Zemanovi,“264 

napsal  už  před prvním kolem voleb německý list  Frankfurter  Rundschau.  „Ačkoliv 

Václav  Klaus  ještě  po  prvním  kole  zdůrazňoval,  že  nechce  dávat  voličům  žádné 

doporučení, jak volit ve druhém kole, postavil se nyní očividně na stranu Zemana,“265 

informoval zase německý deník Die Welt.

Před druhým kolem se objevovaly i zmínky o doporučení Komunistické strany 

Čech a Moravy (KSČM) k volbě Miloše Zemana. Němečtí  a rakouští  novináři  také 

upozorňovali, že Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) a Občanská demokratická 

strana  (ODS)  jsou  v  podpoře  kandidátů  rozpolceny.  ČSSD  podle  nich  sice  vydala 

oficiální  prohlášení,  že  podporuje  Zemana,  a  ODS,  že  doporučuje  volbu 

Schwarzenberga, ale z řad politiků obou stran zaznívaly rozdílné názory.

262Lidove noviny; Das Prager Blatt kritisiert die im Wahlkampf zur Schau gestellte Ablehnung politischer Parteien. 
Süddeutsche Zeitung. 15.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 4.

263SCHUBERT, Gerald. Entscheidung in Prag: Zeman und Schwarzenberg in jeweils mehreren Rollen. Der 
Standard. 25.1.2013. roč. 25, č. neuvedeno, s. 4.

264HEROLD, Frank. Abgang mit Skandal. Frankfurter Rundschau. 10.1.2013. roč. 68., č. neuvedeno, s. 8.
265SCHMIDT, Hans-Jörg. Antideutsche Töne im Prager Wahlkampf. Die Welt. 19.1.2013. roč. 67, č. 16, s. 7.
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6.7.1.7 Bývalí prezidenti

Několik textů  také  připomínalo bývalé československé a  české prezidenty.  V 

německých denících se v této souvislosti objevily dva příspěvky, v rakouských jeden. 

Patřil mezi ně i rozsáhlý komentář „Češi a jejich muži na Hradě“ („Die Tschechen und 

ihre Männer auf der Burg“) od historika Niklase Perziho, který v rakouském deníku Die  

Presse popisoval  všechny  prezidenty,  kteří  v  historii  úřadovali  na  Pražském  hradě, 

počínaje Tomášem Garriquem Masarykem a Václavem Klausem konče.266 „Velká role, 

která  byla  prezidentům  v  Československu  a  později  v  Česku  připisována,  [...]  se 

vztahuje na Tomáše Garriqua Masaryka, který v letech první světové války vybudoval 

Československo nejen z hlediska idealistického, ale i realistického,“267 napsal Perzi.

Autor Frank Herold zase v německém listu Frankfurter Rundschau upozorňoval 

na významnou roli, kterou hráli Václav Havel a Václav Klaus v porevolučním vývoji 

země. „Havel a Klaus utvářeli v posledních dvaceti letech českou politiku. A více než 

to:  díky  svým osobnostem zajistili  –  zcela  odlišným způsobem – malé  zemi  velký 

význam v Evropě,“ popisoval Herold s tím, že tito dva bývalí čeští prezidenti nebudou 

mít  žádného rovnocenného následovníka.  „Mezi  všemi devíti  kandidáty nebyl  žádný 

politik  podobného  formátu  jako  dosavadní  nositelé  úřadu  Václav  Havel  a  Václav 

Klaus,“268 hodnotil po prvním kole Herold. 

Potřebnou změnu  podle  něj  nepředstavovali  ani  Miloš  Zeman  a  Karel 

Schwarzenberg  postupující  do druhého kola.  Německá a  rakouská  média  často také 

hovořila  o  Schwarzenbergovi  jako  o  nositeli  Havlovy  linie  a  o  Zemanovi  jako 

pokračovateli Klause. Kandidáti na prezidenta tak podle nich tvořili podobné protipóly 

jako Havel s Klausem.

6.7.1.8 Ostatní témata

Několik málo textů věnovaly zkoumané německé a rakouské noviny také žertu 

slovenského rádia, jehož moderátor zavolal tehdejšímu českému prezidentovi Václavu 

Klausovi, představil se jako slovenský prezident Ivan Gašparovič a nabídl Klausovi azyl 

na  Slovensku,  pokud  by  se  Karel  Schwarzenberg  stal  novým českým  prezidentem. 

Klaus totiž v soukromé zprávě, která se ovšem dostala na veřejnost, napsal, že emigruje, 

266PERZI, Niklas. Die Tschechen und ihre Männer auf der Burg. Die Presse. 11.1.2013. roč. 67, č. neuvedeno, s. 
neuvedena.

267Tamtéž.
268HEROLD, Frank. Tschechiens Tristesse. Frankfurter Rudschau. 14.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 11.
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pokud se Schwarzenberg stane jeho následovníkem. Rakouské noviny žert připomínaly 

v  souvislosti  s  podobným  telefonátem  slovenského  rádia  rakouskému  prezidentovi 

Heinzi Fischerovi.

Dále také  zkoumané  listy  psaly  o  předvolebních  televizních  debatách. 

Zmiňovaly například debatu na televizi  Prima, ve které úspěšnost kandidátů určovala 

míra  potlesku  a  pokřiku  diváků,  kterou  měřil  takzvaný  „aplausometr“,  a  kterou 

přirovnávaly k televizní šou „Česko hledá Superstar“. 

Přinesly také zprávy o odmítnutí ústavní žaloby, kterou podal vyřazený kandidát 

Tomio Okamura a která způsobila, že po určitou dobu nad konáním voleb visela hrozba, 

že v případě jejího úspěchu bude hlasování o nové hlavě státu odloženo či dodatečně 

zpochybněno.

Spíše ojediněle se jako témata objevovaly informace o konání prvního a druhého 

kola voleb,  popis české povahy a kultury či  zpráva o tom, že Karel Schwarzenberg 

vhodil do volební urny neplatný hlas. Jen výjimečně také noviny psaly o konfliktech 

kandidátů, které se netýkaly Benešových dekretů a češství Karla Schwarzenberga (viz 

podkapitola 6.7.2.1 a 6.7.2.2). Tato málo frekventovaná témata jsou uvedena v tabulce 

11 pod „Jiné“.
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Tabulka 11: Volby a česká témata

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Rundschau

Süddeutsche 

Zeitung

Die 

Welt

Celkem Der 

Standard

Die 

Presse

Salzburger 

Nachrichten

Celkem

Výsledky 1. kola

(počet textů)

1 4 0 5 1 3 0 4

Výsledky 2. kola

(počet textů)

2 3 0 5 0 4 2 6

Charakteristika 

kandidátů (počet textů)

3 2 2 7 3 6 3 12

Předvolební výzkumy

(počet textů)

0 1 0 1 0 2 1 3

Předvolební kampaně

(počet textů)

1 3 0 4 0 0 0 0

Televizní debaty

(počet textů)

0 0 1 1 0 1 1 2

Podpora kandidátů 

voliči (počet textů)

0 1 0 1 2 1 0 3

Podpora kandidátů 

stranami a politiky

(počet textů)

0 2 0 2 0 2 0 2

Odmítnutí žaloby 

Tomia Okamury

(počet textů)

0 1 0 1 1 0 1 2

Kroky a názory Miloše 

Zemana po vítězství 

(počet textů)

2 3 0 5 3 5 2 10

Nástup Miloše Zemana 

do funkce (počet textů)

0 1 0 1 2 1 1 4

Odchod Václava 

Klause z funkce

(počet textů)

2 1 1 4 2 1 1 4

Amnestie

Václava Klause

(počet textů)

2 4 1 7 2 0 0 2

Bývalí prezidenti

(počet textů)

1 1 0 2 0 1 0 1

Žert slovenského rádia

(počet textů)

0 1 0 1 0 1 1 2

Jiné (počet textů) 0 3 0 3 2 2 0 4
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Graf 4: Volby a česká témata

6.7.2 Volby a česko-německá a česko-rakouská témata

7. c) Jak velkou roli hrála témata související se vztahy České republiky s Německem a  

Rakouskem?

6.7.2.1 Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety

V druhé kategorii, která zahrnuje témata související s Německem a Rakouskem, 

získal  nejvíce  prostoru  odsun  sudetských  Němců  a  Benešovy  dekrety.  Německé  a 

rakouské deníky toto téma v souvislosti s českými prezidentskými volbami zmiňovaly 

častěji než kterékoliv jiné. V německých listech se objevilo čtrnáctkrát, v rakouských 

dokonce sedmadvacetkrát. 

Německé a rakouské listy upozorňovaly na výrok Karla Schwarzenberga, který v 

předvolební debatě v České televizi před druhým kolem voleb prohlásil, že odsun by z 

dnešního pohledu byl brán jako „hrubé porušení lidských práv“ a tehdejší vláda včetně 

prezidenta  Edvarda Beneše by se ocitla  před  soudem v Haagu.  Dodávaly,  že  Miloš 

Zeman za tento výrok Schwarzenberga kritizoval a prohlásil, že Schwarzenberg mluví 
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jako sudetský Němec, nikoliv budoucí prezident. Zmiňovaly také, že se k této kritice 

následně připojil i končící prezident Václav Klaus.

Německá a  rakouská  periodika  přitom vnímala  Schwarzenbergův  výrok jako 

pozitivní krok, který vedl k prolomení tabu, protože za minulého režimu se o tomto 

tématu vůbec nemluvilo. Rakouské deníky v této souvislosti připomínaly, že tabu byl 

dříve odsun i v Rakousku. „I u nás to trvalo více než jednu generaci, než se o této otázce 

začalo objektivně a bez vášní diskutovat. Mladá generace v Čechách už tak činí dlouho. 

Ale bude ještě trvat, než se tato diskuze rozšíří mezi širokou veřejnost,“269 prohlásila v 

rozhovoru  s  rakouským  deníkem  Die  Presse česko-rakouská  novinářka  Barbara 

Coudenhove-Kalergi, která jako dítě odsun zažila.

Nicméně samotný návrat k tématu v rámci předvolebního boje sledované deníky 

odsuzovaly. Objevovaly se titulky jako „Volební boj s minulostí“ („Wahlkampf mit der 

Vergangenheit“),  „Návrat  sudetských  Němců“  („Rückkehr  der  Sudetendeutschen“), 

„Stíny  roku  1945  nad  Českem“  („Die  Schatten  von  1945  über  Tschechien“)  či 

„Protiněmecké  tóny  v  pražském  volebním  boji“  („Antideutsche  Töne  in  Prager 

Wahlkampf“).270 Podle  německého  listu  Süddeutsche  Zeitung začal  Miloš  Zeman  ve 

spojení s Václavem Klausem nacionalistickou kampaň, o které si lidé mysleli,  že už 

patří  do  minulosti.  „Bez  skrupulí  udělali  z  citlivého  tématu  vyhnání  tří  milionů 

sudetských Němců po druhé světové válce pobavení pro bulvár a začali pěstovat strach 

z toho, že obyvatelé bývalých Sudet přijdou o svůj majetek,“271 napsal list. „Znovu byl 

vzbuzen duch sudetských Němců,  aby v Čechách politicky bodoval,“272 komentoval 

zase německý deník Die Welt s tím, že by Zeman neměl dostat pozvání do Berlína.

Německé a rakouské listy připomínaly,  že podobná situace  nastala už v roce 

2002, kdy tehdejší  německý kancléř Gerhard Schröder  odvolal plánovanou návštěvu 

Prahy  kvůli  výroku  Zemana,  který  tehdy z  pozice  předsedy  vlády označil  sudetské 

Němce za „pátou kolonu Adolfa Hitlera“. 

269COUDENHOVE-KALERGI, Barbara. „Viele Tschechen dachten, sie seien nur die Guten gewesen. Die Presse. 
26.1.2013. roč.67, č. neuvedeno, s. neuvedena.

270BRILL, Klaus. Wahlkampf mit der Vergangenheit. Süddeutsche Zeitung. 23.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 4. ; 
BRILL, Klaus. Rückkehr der Sudetendeutschen. Süddeutsche Zeitung. 26.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 7. ; 
SCHUBERT, Gerald. Die Schatten von 1945 über Tschechien. Der Standard. 23.1.2013. roč. 25, č. neuvedeno, s. 
4. ; SCHMIDT, Hans-Jörg. Antideutsche Töne in Prager Wahlkampf. Die Welt. 19.1.2013. roč. 67, č. 16, s. 7.

271BRILL, Klaus. Präsident der Populisten. Süddeutsche Zeitung. 28.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 4.
272WERGIN, Clemens. Der tschechische Makel. Die Welt. 28.1.2013. roč. 67, č. 23, s. 3.

69



Německý deník Süddeutsche  Zeitung přinesl o  znovuotevření  otázky 

Benešových dekretů v Česku rozhovor s mluvčím Sudetoněmeckého zemského spolku 

Berndtem Posseltem.  „Je to morální vítězství pro Karla Schwarzenberga, že po těchto 

jasných výrocích k odsunu, které česká společnost potřebovala a které ji posunou při 

těžkém  úkolu  zpracování  odsunu,  tak  dobře  obstál.  Tím  možná  prokázal  české 

společnosti  větší  službu  než,  kdyby  se  stal  prezidentem,  který  musí  dělat 

kompromisy,“273 hodnotil Posselt výsledek voleb. 

Rakouský  list  Salzburger  Nachrichten zase  o  volbách  hovořil  s  českým 

spisovatelem Jaroslavem Rudišem, který žije střídavě v Česku a Německu a píše často o 

německé  tematice.  „Současná  debata  o  Benešových  dekretech  je  volební  hysterií  a 

rychle  přejde.  Už dříve  vsadili  Klaus  a  Zeman  stejně  jako řada  dalších  politiků  na 

protiněmeckou kartu,“274 citoval deník Rudiše.

Těsně před druhým kolem se v rakouském deníku Die Presse objevovaly titulky 

jako „Hysterický volební boj“ („Hysterischer Wahlkampf“) či „Špinavý volební boj jde 

do  finále“  („Schmutziges  Wahlkampf  geht  zu  Ende“).275 „Téma  sudetských  Němců 

nejenže ovládlo volební boj o post prezidenta, podle českého premiéra Petra Nečase 

přispělo  dokonce  k  'hysterickému  průběhu'.  Nečas  obvinil  oba  kandidáty,  kteří 

postoupili  do  druhého  kola,  že  rozdělují  veřejnost,“276 napsal  deník.  Ve  stejném 

příspěvku, ale i  v řadě dalších se také objevila  zmínka o celostránkovém inzerátu v 

českém  bulvárním  deníku  Blesk,  který  nabádal  voliče,  aby  nedávali  hlas  Karlu 

Schwarzenbergovi, protože připravuje půdu pro návrat vlastnictví sudetským Němcům.

6.7.2.2 Debata o češství a historii rodiny Karla Schwarzenberga

Benešovy dekrety  zkoumané  noviny  často  zmiňovaly  také  v  souvislosti  s 

debatou  o  češství  a  historii  rodiny  Karla  Schwarzenberga.  V německých  listech  se 

tomuto tématu věnovaly čtyři texty, v rakouských šest.

273KLÜVER, Reymer. „Ich würde ihn nicht überfordern“. Süddeutsche Zeitung. 28.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 
2.

274BREUER, Barbara. „Die antideutsche Karte ist abgewetzt“. Salzburger Nachrichten. 24.1.2013. roč. 68, č. 
neuvedeno, s. 6.

275ag. Hysterischer Wahlkampf. Die Presse. 26.1.2013. roč. 67, č. neuvedeno, s. neuvedena. ; hjs. Prag: Schmutziges 
Wahlkampf geht zu Ende. Die Presse. roč. 67, č. neuvedeno, s. neuvedena.

276ag. Hysterischer Wahlkampf. Die Presse. 26.1.2013. roč. 67, č. neuvedeno, s. neuvedena.
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„Prezident by měl být člověk, který patří k této zemi,  který je její součástí  a 

který  tady prožil  svůj  život  v  dobrých i  zlých  časech,“277 citoval  rakouský list Die  

Presse končícího prezidenta Václava Klause, který tímto výrokem poukazoval na Karla 

Schwarzenberga, který žil od roku 1948 až do roku 1989 v rakouském exilu.

Německé a  rakouské  noviny  zmiňovaly  také,  že  Václav  Klaus  mladší,  syn 

tehdejšího  prezidenta,  prohlásil,  že  Schwarzenbergův  otec  kolaboroval  s  nacisty. 

„Schwarzenbergova rodina patřila naopak k největším českým patriotům, což vedlo k 

tomu, že jejich jmění bylo nacisty zkonfiskováno. Díky svému pročeskému postavení si 

mohla rodina po válce ponechat také československé občanství a nebyla odsunuta,“278 

reagoval německý list Die Welt.

Novináři z německého deníku Süddeutsche Zeitung zase upozorňovali na výrok 

Livie Klausové, manželky Václava Klause, která řekla, že jako nástupkyni v roli první 

dámy  nechce  Schwarzenbergovu  manželku  Therese,  která  jako  Rakušanka  neumí 

česky.279 Ve  zkoumaných  denících  se  objevovaly  i  zmínky  o  nacistické  minulosti 

Theresina otce, které se staly předmětem předvolebního boje. Rakouský list Die Presse 

také informoval o prohlášení volebního týmu Miloše Zemana, který přišel s tvrzením, že 

na hradě  rodiny Therese Schwarzenbergové visí  dodnes  obraz s  hákovým křížem,  s 

dovětkem, že zmíněný hrad Hardegg však rodina již několik století nevlastní.280

List Süddeutsche Zeitung v souvislosti s debatou o češství a historii rodiny Karla 

Schwarzenberga a jeho manželky citoval české Hospodářské noviny, které psaly, že se 

proti Schwarzenbergovi vytvořila „nacionální politická fronta.“281 Rakouské noviny Die 

Presse zase přinesly výsledky průzkumu, podle kterého hrálo pro 22 procent voličů při 

volbě  rozhodující  roli,  že  Karel  Schwarzenberg  není  kvůli  době  strávené  v  exilu 

„skutečný Čech“.282

277SCHMIDT, Hans-Jörg. Antideutsche Töne im Prager Wahlkampf. Die Welt. 19.1.2013. roč. 67, č. 16, s. 7.
278Tamtéž.
279BRILL, Klaus. Rückkehr der Sudetendeutschen. Süddeutsche Zeitung. 26.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 7.
280In Kürze – Zeman wirft Schwarzenberg Nazi-Verstrickung vor. Die Presse. 23.1.2013. roč. 67, č. neuvedeno, s. 

neuvedena.
281BRILL, Klaus. Wahlkampf mit der Vergangenheit. Süddeutsche Zeitung. 23.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 4.
282SCHMIDT, Hans-Jörg. Zeman siegt mit Wahlhelfer Benesh. Die Presse. 27.1.2013. roč. 67, č. neuvedeno, s. 

neuvedena.
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6.7.2.3 Česko-německé vztahy a česko-rakouské vztahy

Samotné vztahy České republiky s Německem a Rakouskem řešily zkoumané 

deníky  v  souvislosti  s  volbami  spíše  výjimečně.  V  jednom  z  několika  málo  textů 

věnovaným tomuto tématu kritizoval německý deník Die Welt nízkou míru pozornosti, 

kterou věnovala německá média českým prezidentským volbám. „Když volí Francouzi 

či Italové, věnujeme takové události vždy pozornost. Mnohem vlažnější je ale reakce, 

když se volí v České republice. [...] Přitom bylo nadmíru zajímavé, co se na Vltavě a v 

českých  provinciích  dělo,“283 ohodnotil  autor  Thomas  Schmid  a  dodal,  že  Němci  z 

hlediska  zahraniční  politiky  nedostatečně  vnímají  signály,  které  z  Prahy  přicházejí. 

Kritika nedostatečných vazeb na Českou republiku zazněla v souvislosti s volbami i v 

rakouských denících.

Potenciálním dopadem, který by mohlo mít znovuotevření debaty o Benešových 

dekretech na česko-německé a česko-rakouské vztahy, se sledované listy zabývaly velmi 

zřídka.  A pokud,  tak této  skutečnosti  nepřikládaly  velký význam.  „Na dosud dobré 

česko-německé vztahy by to nemělo mít příliš velký vliv. Volba hlavy státu a vyrovnání 

se s problémy s ní spojenými jsou věcí Čechů. Němci přihlížejí a vytvářejí si vlastní 

názor.  Zanícený  boj  o  demokratické  zrání  země  pokračuje  dál  a  patří  jí  všechny 

sympatie,“284 komentoval německý list  Süddeutsche Zeitung. V Rakousku byly reakce 

podobné.  „Jedná  se  spíše  o  diskuzi  o  příslušnících  dvou  národností,  které  společně 

obývaly  jeden  stát,  než  o  konflikt  mezi  Českem  a  Rakouskem  nebo  Českem  a 

Německem,“285 citoval rakouský list Der Standard historika Niklase Perziho.

6.7.2.4 Návštěva Petra Nečase v Bavorsku

V jednom případě také v souvislosti s volbami a odsunem psal německý deník 

Frankfurter  Rundschau o  návštěvě  tehdejšího  českého  premiéra  Petra  Nečase  v 

Bavorsku  a  o  jeho  projevu  v bavorském  zemském  sněmu  v  Mnichově,  ve  kterém 

vyjádřil  lítost  nad  osudem  sudetských  Němců,  ale  zároveň  důrazně  odmítl  jejich 

restituční nároky.286

283SCHMID, Thomas. Fremdes Europa. Die Welt. 4.2.2013. roč. 67, č. 29. s. 2.
284BRILL, Klaus. Präsident der Populisten. Süddeutsche Zeitung. 28.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 4.
285SCHUBERT, Gerald. „Man weiß nichts von dem, was drüben passiert“. Der Standard. roč. 25, č. neuvedeno, s. 

25.
286HEROLD, Frank. Grenze des möglichen. Frankfurter Rundschau. 25.2.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 10.
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Autor Frank Herold v textu připomínal, že dosluhující prezident Václav Klaus se 

k  projevu  Nečase  vyjádřil  velmi  kriticky.  Naopak  pozitivního  ohlasu  se  podle 

Frankfurter Rundschau Nečasovi dostalo ze strany českých médií. Německý list uvedl, 

že  podle  Mladé  fronty  Dnes by  měl  nový  prezident  Zeman  následovat  Nečasova 

příkladu. „Byl by to další krok k překlenutí historických komplexů,“287 citoval Herold 

český deník. O Nečasově návštěvě psal ve velké míře také deník Süddeutsche Zeitung, 

ovšem nikoliv v souvislosti  s volbami,  proto tyto texty nejsou ve vzorku o volbách 

zahrnuty.

Tabulka 12: Volby a česko-německá a česko-rakouská témata

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Rundschau

Süddeutsche 

Zeitung

Die 

Welt

Celkem Der 

Standard

Die 

Presse

Salzburger 

Nachrichten

Celkem

Česko-německé vztahy 

(počet textů)

0 0 1 1 0 0 0 0

Česko-rakouské vztahy

(počet textů)

0 0 0 0 1 1 0 2

Odsun a Benešovy 

dekrety

(počet textů)

3 7 4 14 8 17 2 27

Debata o češství a 

historii rodiny

Karla Schwarzenberga

(počet textů)

0 3 1 4 0 6 0 6

Petr Nečas na návštěvě

v Bavorsku

(počet textů) 

1 0 0 1 0 0 0 0

287Tamtéž.
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Graf 5: Volby a česko-německá a česko-rakouská témata

6.8 Aktéři

Podobně jako u témat byl u každého textu identifikován jeden až tři aktéři. Ani v 

tomto  případě nedošlo k rozdělení na kategorii hlavní a vedlejší, jelikož stejně jako u 

témat v řadě textů hrálo více aktérů z hlediska důležitosti podobnou roli. Mezi aktéry 

nejčastěji  figurovali  kandidáti  na  prezidenta.  Objevovali  se  mezi  nimi  ale  i  bývalí 

prezidenti či tehdejší premiér Petr Nečas. Referování o jednotlivých aktérech se přitom 

v  rakouských  a  německých  listech  příliš  nelišilo.  Velké  rozdíly  v  popisu  aktérů 

nepanovaly ani mezi odlišně politicky orientovanými deníky.
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6.8.1 Prezidentští kandidáti

8. a) Jak velký prostor dostali jednotliví kandidáti na post českého prezidenta a jakým  

způsobem o nich německé a rakouské noviny psaly?

6.8.1.1 Miloš Zeman 

Největší pozornost  ze  všech  kandidátů  si  získal  vítěz  voleb  Miloš  Zeman. 

Německé  noviny  o  Zemanovi  psaly  ve  26  případech  a  rakouské  ve  46.  Konotace 

spojené s jeho osobou byly především negativní. Velmi často byl nazýván „levicovým 

populistou“ a „mužem minulosti“. V souvislosti  s jeho osobou se objevovaly titulky 

jako „Miloš Zeman: Sociální demokrat se sklony k neomaleným výrokům“ („Milosh 

Zeman: Sozialdemokrat mit Hang zu derben Sprüchen“) či „Vtipný, hrubý, bezohledný“ 

(„Witzig, ruppig, rücksichtslos“).288

Podle německých  a  rakouských  deníků  byl  Zeman  vedle  Václava  Havla  a 

Václava  Klause  nejvýraznější  osobností  porevoluční  politiky.  „Podobně  jako  jeho 

předchůdci  v  úřadu  prezidenta,  patří  tento  68letý  muž  k  nejvýraznějším  aktérům 

postkomunistické éry v Česku,“289 vylíčil například list Süddeutsche Zeitung. „Rétoricky 

nadaný,  mazaný analytik  se  sklony k  bonmotům a k  silnému pití  patří  v  novějších 

dějinách  Česka  k  několika  málo  politickým  těžkým  vahám“290 popsal  Zemana  pro 

změnu rakouský deník Die Presse.

Německé a rakouské listy připomínaly, že Zeman po sametové revoluci vstoupil 

do  sociálně  demokratické  strany,  která  navazovala  na  předválečnou  tradici,  a  jako 

předseda strany ji  po několika letech přivedl  až do vlády.  Často také zmiňovaly,  že 

Zeman mezi roky 1998 a 2002 vedl menšinovou vládu, která se do historie zapsala kvůli 

takzvané „opoziční smlouvě“. „[...] Klaus na konci 90. let toleroval menšinovou vládu 

sociální demokracie, za což získal post předsedy parlamentu, a oba si tak rozdělili sféry 

vlivu v zemi,“291 popsal německý list Die Welt. Německé a rakouské listy upozorňovaly 

rovněž na skandály, které byly s vládou Miloše Zemana spojené.

288hjs. Milosh Zeman: Sozialdemokrat mit Hang zu derben Sprüchen. Die Presse. 26.1.2013. roč. 67, č. neuvedeno, 
s. neuvedena. ; BRILL, Klaus. Witzig, ruppig, rücksichtslos. Süddeutsche Zeitung. 28.1.2013. roč. 68, č. 
neuvedeno, s. 2.

289BRILL, Klaus. Präsident der Populisten. Süddeutsche Zeitung. 28.11.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 4.
290SCHMIDT, Hans-Jörg. Stichwahl in Tschechien: Stürmt der „Fürst“ bald die Prager Burg? Die Presse. 14.1.2013. 

roč. 67, č. neuvedeno, s. neuvedena.
291SCHMIDT, Hans-Jörg. Tschechien sucht den „Superstar“. Die Welt. 10.1.2013. roč. 67, č. 8, s. 6.
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Velkou pozornost věnovaly ve spojitosti se Zemanem také jeho kandidatuře na 

post prezidenta v roce 2003, po níž se stáhl z veřejného života. Upozorňovaly, že tehdy 

Zemana ve volbách porazil Václav Klaus, který v tajném hlasování získal tolik hlasů, že 

bylo jisté, že pro něj hlasovala i Zemanova vlastní strana. V menší míře také psaly o  

Straně práv a občanů Zemanovci (SPOZ), kterou Zeman založil v roce 2009 a jejímž 

čestným předsedou se stal. Připomínaly také, že ho tato strana podpořila v prezidentské 

volbě v roce 2013. 

6.8.1.2 Karel Schwarzenberg 

Jen o  něco  méně  pozornosti  než  Miloši  Zemanovi  věnovaly  zkoumané  listy 

dalšímu  kandidátovi  na  post  prezidenta  –  Karlu  Schwarzenbergovi,  který  spolu  se 

Zemanem  postoupil  do  druhého  kola.  Německé  listy  o  něm  psaly  ve  27  textech, 

rakouské ve 43.  V tomto případě  byly  naopak konotace  velmi  pozitivní.  Němečtí  a 

rakouští  novináři  charakterizovali  Schwarzenberga  jako  „liberálně-konzervativního 

knížete“  a  v  souvislosti  s  jeho  osobou  publikovali  texty  s  titulky  jako  „Karel 

Schwarzenberg:  Liberální  politik  z  české  šlechty“  („Karel  Schwarzenberg:  Liberaler 

Politiker aus böhmischem Adel“) či „Muž bez skandálu“ („Mann ohne Skandal“).292

Ze Schwarzenbergovy minulosti připomínaly sledované deníky, že za minulého 

režimu  z  exilu  podporoval  disidenty  ze  střední  a  východní  Evropy  a  po  pádu 

komunismu se stal  kancléřem bývalého prezidenta Václava Havla. Psaly také o jeho 

působení v roli předsedy liberálně-konzervativní strany TOP 09. „Dlouhou dobu patřil k 

nejoblíbenějším politikům v zemi, ačkoliv je katolík, milionář a ke všemu emigrant a 

disident – to jsou všechno vlastnosti, které velká část Čechů hodnotí negativně,“293 líčil 

německý list Süddeutsche Zeitung. 

Němečtí a rakouští novináři také upozorňovali, že v době prezidentských voleb 

byl  místopředsedou  a  ministrem  zahraničí  ve  vládě,  která  byla  nepopulární  kvůli 

radikální  úsporné  politice.  Dodávali,  že  Schwarzenberg  si  kvůli  neoblibě  tehdejší 

koalice od ní udržoval před volbami odstup. „[...] Ministr zahraničí a vicepremiér se v 

292hjs. Karel Schwarzenberg: Liberaler Politiker aus böhmischem Adel. Die Presse. 26.1.2013. roč. 67, č. 
neuvedeno, s. neuvedena. ; BRILL, Klaus. Mann ohne Skandal. Süddeutsche Zeitung. 14.1.2013. roč. 68, č. 
neuvedeno, s. 7.

293BRILL, Klaus. Mann ohne Skandal. Süddeutsche Zeitung. 14.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 7.
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poslední  době stále  více distancuje  od  vlastní  vlády,“294 napsal  rakouský deník  Der 

Standard.

Němečtí  a  rakouští  novináři  Schwarzenberga  popisovali  jako ztělesnění  doby 

habsburské říše  a  starého  uspořádání.  „Napůl  Švýcar,  napůl  Čech  s  rodinným 

vlastnictvím  po  celé  Evropě  je  zosobněním  staroevropského  multikulturalismu,“295 

napsal  například  německý  list  Die  Welt.  Sledované  deníky  se  často  zabývaly  také 

šlechtickým původem Schwarzenberga a historií jeho rodiny. „Schwarzenberský palác 

na  pražských  Hradčanech,  který  patří  od  18.  století  rodině  mocného  českého 

šlechtického rodu, leží přímo naproti sídlu českého prezidenta. To by se během několika 

týdnů  mohlo  stát  novým  Schwarzenberským  palácem,  jelikož  ministr  zahraničí, 

vicepremiér a hlava rodu má nejlepší šanci vyhrát volby,“296 objevilo se v rakouském 

listu Der Standard. 

V  německém  deníku  Die  Welt dokonce  vyšel  literárně  pojatý  text  „Kníže 

prezidentem?“ („Der Fürst als President?“), ve kterém byl Schwarzenberg vylíčen jako 

literární postava, které podle autora Martina Marka připomíná.297 „Nyní musejí počítat s 

tím,  že  volby  může  vyhrát  kníratý  kníže  s  motýlkem  a  dýmkou  a  kapesníčkem  v 

tvídovém saku,“298 popisoval Marko Schwarzenberga.

6.8.1.3 Jan Fischer 

V souvislosti s prvním kolem figurovalo na stránkách německých a rakouských 

novin  poměrně  často  také  jméno  Jana  Fischera,  který  byl  podle  předvolebních 

průzkumů favoritem na post  prezidenta.  V německých novinách se objevily  texty o 

Fischerovi  šestkrát,  v  rakouských  osmkrát.  Referování  o  tomto  nestranickém 

kandidátovi  bylo  v  zásadě  neutrální.  V souvislosti  s  jeho  osobou  se  nicméně  často 

objevovalo označení „technokrat“ a přívlastky jako „nevýrazný“ či „unavený“.

Listy připomínaly,  že v době českého předsednictví  Evropské  unie vedl  jako 

úřednický premiér českou vládu. „Fischer, který byl v té době šéfem statistického úřadu, 

byl vybrán jako premiér úřednické vlády a udržel katastrofální ztrátu image Česka v 

294SCHUBERT, Gerald. Schtichwahl über Lagergrenzen hinweg. Der Standard. 25.1.2013. roč. 25, č. neuvedeno, s. 
4.

295SCHMID, Thomas. Fremdes Europa. Die Welt. 4.2.2013. roč. 67, č. 29, s. 2. 
296KIRCHENGAST, Josef. Böhmische Geschichte(n). Der Standard. 14.1.2013. roč. 25, č. neuvedeno, s. 22.
297MARKO, Martin. Der Fürst als Präsident? Die Welt. 19.1.2013. roč. 67, č. 16, s. 25.
298Tamtéž.
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mezích,“299 popsal německý list  Die Welt. Němečtí a rakouští novináři zmiňovali také 

jeho působení v roli místopředsedy Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně.

Často také  upozorňovali,  že  by  se  mohl  stát  prvním  soudobým  židovským 

prezidentem v Evropě. Nicméně dodávali, že v předvolebním boji jeho židovský původ 

a historie jeho rodiny nehrály příliš velkou roli. „To, že je Fischer Žid, že jeho otec 

musel  pro nacisty shromažďovat  údaje o českých Židech a Osvětim přežil  jen díky 

tomu, že byl nadaný matematik, nehraje žádnou roli,“300 komentoval zpravodaj Hans-

Jörg Schmidt.

Objevovaly se  i  zmínky  o  Fischerově  členství  v  Komunistické  straně 

Československa  (KSČ).  „Ale  Fischer  má  i  slabé  místo:  před  rokem  1989  v  době 

komunistického režimu byl členem státní strany. Říká, že z kariérních důvodů, protože 

chtěl zůstat 'věrný své profesi',“301 napsal list  Süddeutsche Zeitung. Podle rakouského 

listu  Der  Standard právě  tato  Fischerova  minulost  vrhala  stín  na  jeho  obraz 

nestranického manažera.302

6.8.1.4 Ostatní kandidáti

Ostatním kandidátům  poskytly  zkoumané  noviny  výrazně  menší  prostor  než 

Zemanovi,  Schwarzenbergovi  a  Fischerovi.  Z  dalších  zájemců  o  post  prezidenta  je 

zaujal především Vladimír Franz.  „Bezpochyby nejzajímavějším je mezi protagonisty 

právník, malíř a profesor hudby Vladimír Franz, který svým tetováním po celém těle 

vyvolal  rozruch nejen v České republice,  ale  i daleko za hranicemi země,“303 napsal 

například zpravodaj Hans-Jörg Schmidt.

Rakouský list  Salzburger Nachrichten dokonce po prvním kole voleb přinesl s 

Franzem rozhovor, v němž tento kandidát – s ohledem na svou kampaň vedenou „bez 

zdrojů  a  strategie“  – označil  svůj  výsledek  v  prvním  kole  za  úspěch  i  přesto,  že 

nepostoupil. Na otázku, zda roli hrála i jeho tetování, odpověděl, že nikoliv. „Spíše ne. 

Jsem přesvědčen, že moje tetování byla spíše oporou, jakýmsi symbolem. Udělala můj 

volební  program  ještě  víc  vypovídající,  jelikož  jedno  z  mých  hlavních  témat  byla 

tolerance“,304 citoval deník Franze.

299SCHMITD, Hans-Jörg. Tschechien sucht den „Superstar“. Die Welt. 10.1.2013. roč. 67., č. 8, s. 6.
300SCHMITD, Hans-Jörg. Tschechien sucht den „Superstar“. Die Welt. 10.1.2013. roč. 67., č. 8, s. 6.
301BRILL, Klaus. Wettkampf der Außenseiter. Süddeutsche Zeitung. 7.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 6.
302SCHUBERT, Gerald. „Einer, der den Parteien ordentlich einheizt“. Der Standard. 10.1.2013. roč. 67, č. 

neuvedeno, s. 2.
303SCHMITD, Hans-Jörg. Tschechien sucht den „Superstar“. Die Welt. 10.1.2013. roč. 67., č. 8, s. 6.
304„Es begann bei Facebook.“ Salzburger Nachrichten. 26.1.2013. roč. 67, č. neuvedeno, s. 80.
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Dva texty se věnovaly také vyřazenému kandidátovi Tomiu Okamurovi, a to v 

souvislosti s odmítnutím jeho ústavní žaloby, kvůli níž po určitou dobu hrozilo, že v 

případě  jejího  úspěchu  bude  hlasování  o  nové  hlavě  státu  odloženo  či  dodatečně 

zpochybněno.

O ostatních kandidátech přinášely německé a rakouské noviny jen velmi stručné 

informace jako například: jaké je jejich povolání, kolik jim je let či která politická strana  

je podporuje.

Tabulka 13: Prezidentští kandidáti

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Rundschau

Süddeutsche 

Zeitung

Die 

Welt

Celkem Der 

Standard

Die 

Presse

Salzburger 

Nachrichten

Celkem

Miloš Zeman

(počet textů)

6 16 4 26 16 25 5 46

Karel Schwarzenberg 

(počet textů)

5 16 6 27 11 28 4 43

Jan Fischer

(počet textů)

2 3 1 6 4 3 1 8

Vladimír Franz 

(počet textů)

0 1 0 1 0 0 1 1

Tomio Okamura 

(počet textů)

0 1 0 1 1 0 0 1

6.8.2 Ostatní aktéři

8. b) Jací další aktéři se objevovali v textech o sledované události?

Jedním z aktérů, kteří  v textech velmi často figurovali,  byl tehdejší  prezident 

Václav  Klaus,  kterému  končilo  funkční  období.  Psalo  se  o  něm  v  19  příspěvcích 

německých deníků a v 15 textech rakouských listů. Němečtí a rakouští autoři ho přitom 

spojovali  především  s  kandidátem  a  následným  vítězem  voleb  Milošem  Zemanem, 

kterého před druhým kolem Klaus podpořil a se kterým ho často porovnávali.

Ve  dvou  textech  hrál  hlavní  roli  také  Klausův  předchůdce  Václav  Havel.  K 

Havlovi se přitom německá a rakouská periodika obracela jako k symbolu pozitivního 

obratu  po  rozpadu  Československa.  Obvykle  o  něm  psala  v  souvislosti  s  Karlem 

Schwarzenbergem. „Za Schwarzenbergem stojí příznivci bývalého prezidenta a hrdiny 
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revoluce Václava Havla, kteří chtějí moderní, tolerantní a proevropské Česko,“305 vylíčil 

německý list Süddeutsche Zeitung.

V jednom případě se pak jako hlavní aktér objevil tehdejší premiér Petr Nečas, a 

to v souvislosti s návštěvou v Bavorsku, během níž se omluvil za odsun sudetských 

Němců. 

Tabulka 14: Ostatní aktéři

Německé deníky Rakouské deníky

Frankfurter 

Rundschau

Süddeutsche 

Zeitung

Die Welt Celkem Der 

Standard

Die Presse Salzburger 

Nachrichten

Celkem

Václav Klaus 

(počet textů)

4 13 2 19 6 7 2 15

Václav Havel 

(počet textů)

1 1 0 2 0 0 0 0

Petr Nečas 

(počet textů)

1 0 0 1 0 0 0 0

6.9 Shrnutí

1.  a)  Kolik  prostoru  věnovaly  ve  zkoumaném období  vybrané  rakouské  a  německé  

deníky prezidentským volbám, které se uskutečnily v České republice v roce 2013?

Jednotlivé deníky  během tří  měsíců  uveřejnily  od  6  do  34  textů  o  českých 

prezidentských volbách. Nejvíce se přitom tématem zabýval rakouský list  Die Presse 

následovaný  německým deníkem  Süddeutsche Zeitung, a  to jak s  ohledem na počet 

textů,  tak  s  ohledem na celkový počet  slov. Při  porovnání  obou zemí  více prostoru 

událost  získala  v  rakouských  denících,  kde  se  celkem  objevilo  59  textů,  oproti 

německým novinám, které uveřejnily dohromady 37 textů věnovaných tomuto tématu. 

Z  geografického  hlediska  v  zásadě  odpovídá  přímá  úměra:  čím  větší  geografická 

blízkost, tím větší prostor věnovaný události.

305BRILL, Klaus. Wahlkampf mit der Vergangenheit. Süddeutsche Zeitung. 23.1.2013. roč. 68, č. neuvedeno, s. 4.
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1. b) Kolik textů se zabývalo touto událostí v porovnání s ostatními tématy týkajícími se  

aktuálního dění v Česku?

České prezidentské volby získaly ve vybraných denících ve sledovaném období 

největší pozornost ze všech témat týkajících se aktuálního dění v Česku. Celkem se ve 

zkoumaných  německých  a  rakouských  denících  objevilo  96  textů  o  českých 

prezidentských volbách a  82 příspěvků o ostatních tématech souvisejících  s  Českou 

republikou.  V žádném  ze  zkoumaných  deníků  přitom  nedostala  žádná  jiná  událost 

spojená s Českou republikou větší prostor než právě volba české hlavy státu. Rakouský 

deník  Die Presse a německý list  Die Welt volbě nového českého prezidenta dokonce 

věnovaly více než dvakrát tolik textů než všem ostatním událostem v Česku dohromady.

1. c) Jaká další témata zpracovávaly sledované listy ve zkoumaném období?

Kromě  prezidentských  voleb  věnovaly  sledované  deníky  velkou  pozornost 

především částečné amnestii, kterou vyhlásil tehdejší prezident Václav Klaus 1. ledna 

2013 při příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky. Rakouský list  Die 

Presse  a  německé  noviny  Süddeutsche  Zeitung také  v  souvislosti  s  20.  výročím 

rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou 

republiku bilancovaly vývoj v obou nově vzniklých postkomunistických zemích. Deník 

Süddeutsche Zeitung se rovněž do velké míry zabýval návštěvou tehdejšího českého 

premiéra Petra Nečase v Bavorsku. Většina sledovaných listů zároveň psala  o sporu 

mezi českým pivovarem Budějovický Budvar a americkou společností Anheuser-Busch 

o vlastnictví ochranné známky Bud a o nálezu koňského masa v masových kuličkách 

restaurace Ikea českou inspekcí. 

2. V jakém časovém období získala sledovaná událost  největší  pozornost  vybraných  

německých a rakouských novin?

Ze zkoumaných tří měsíců uveřejnily sledované deníky největší podíl příspěvků 

v lednu, kdy se uskutečnilo první i druhé kolo českých prezidentských voleb. V tomto 

období přinesly celkem 75 textů o zkoumané události. Ze srovnání jednotlivých týdnů 

vyplývá,  že největší  zájem německých a rakouských novinářů vyvolala  volba  hlavy 

státu v týdnu od 21. do 27. ledna 2013, ve kterém proběhlo rozhodující druhé kolo voleb 
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a  Miloš  Zeman  byl  zvolen  novým  prezidentem  České  republiky.  V  tomto  týdnu 

zkoumané německé a rakouské deníky publikovaly dohromady 24 textů týkajících se 

volby české hlavy státu. Velkou pozornost si událost získala také v týdnu od 14. do 20. 

ledna, kdy byly zveřejněny výsledky prvního kola, a v týdnu od 28. ledna do 3. února, 

kdy noviny reagovaly na výsledky druhého kola.

3.  V  jakých  rubrikách  a  na  jakých  stranách  se  v  jednotlivých  vydáních  nejčastěji  

objevovaly texty o volbě české hlavy státu?

U části  deníků  nebyly  v  databázi  Factiva,  ve  které  byly  texty  vyhledávány, 

uvedeny údaje jako číslování stran a rozdělení do rubrik, proto je poněkud složitější  

porovnávat umístění textů v jednotlivých listech. I přesto se dají z dostupných informací 

vysledovat určité tendence. Například, že texty o českých prezidentských volbách řadili 

editoři  obvykle  do  zadnější  části  vydání.  To  nemusí  nutně  znamenat,  že  sledovaná 

periodika  události  nepřisuzovala  dostatečný  význam,  spíše  to  může  souviset  s 

umisťováním textů do rubrik, které se nacházejí na vzdálenějších stranách vydání. V 

ojedinělých případech se však příspěvky o prezidentských volbách objevily i na první 

nebo druhé straně vydání. Zpravodajské texty věnované volbám se obvykle nacházely v 

sekcích Politika (německé listy Süddeutsche Zeitung a Die Welt) či Zahraničí (rakouské 

deníky  Der Standard a  Salzburger Nachrichten), analýzy a komentáře pak většinou v 

rubrice Názory.

4. Jak rozsáhlé texty přinášely zkoumané deníky o sledované události?

Německá a rakouská periodika přinášela o českých prezidentských volbách texty 

v rozsahu, který se pohyboval od několika desítek slov u krátkých zpráv až po tisíc slov 

u rozsáhlých analýz či  komentářů. Průměrný počet slov na jeden text byl nejvyšší  v 

německém deníku Die Welt, a to 687 slov. V případě dalších dvou německých deníků 

Frankfurter Rundschau a Süddeutsche Zeitung se tato hodnota pohybovala mezi čtyřmi 

a pěti stovkami slov. U rakouských listů byl průměrný počet slov na jeden článek o něco 

nižší, dosahoval obvykle zhruba necelých čtyř set slov. 
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5. Jaký byl poměr autorských, redakčních a agenturních textů vztahujících se k českým  

prezidentským volbám?

Většinu příspěvků  o  českých  prezidentských  volbách  uveřejněných  ve 

sledovaných denících tvořily autorské texty. V rámci této kategorie přitom byla větší 

část textů podepsána celým jménem a menší část zkratkou autora. Zkratka redakce (red) 

či název listu se objevovaly ve výrazně menší míře, a to spíše u rakouských periodik. 

Agenturní texty pak tvořily pouze zlomek všech příspěvků o volbě české hlavy státu. 

Šlo přitom vždy o texty od německé tiskové agentury Deutsche Presse Agentur (DPA) 

publikované  v  německých  denících.  Velkou  část  textů  o  českých  prezidentských 

volbách přinášeli zpravodajové přímo z Prahy. Patřil mezi ně například korespondent 

německých  novin  Süddeutsche  Zeitung Klaus  Brill,  stálý  dopisovatel  řady 

německojazyčných  novin  Hans-Jörg  Schmidt  či  šéfredaktor  zahraničního  vysílání 

Českého rozhlasu Gerald Schubert.

6.  Jakým  způsobem  zpracovávali  sledované  téma  němečtí  a  rakouští  žurnalisté  z  

hlediska novinového žánru?

Z  hlediska  žánrovému  charakteru  nejvíce  textů  o  českých  prezidentských 

volbách představovaly články, často s reportážními prvky. Německé deníky přinesly 18 

článků  a  rakouské  noviny  21.  Z  dalších  žánrů  byly  výrazně  početně  zastoupeny 

komentáře, kterých publikovaly německé listy osm a rakouské noviny 17. Jen v o něco 

menší  míře  se  objevovaly  i  zprávy.  Čtyři  ze  šesti  sledovaných  deníků  se  volbám 

věnovaly  také  v  rozhovorech  s  českými,  německými  a  rakouskými  osobnostmi.  V 

malém  množství  se  objevovaly  i  novinové  útvary  jako  analýza  či  profil,  případně 

monitoring českých a slovenských deníků. 

7.  a)  V  souvislosti  s  jakými  tématy  psaly  německé  a  rakouské  deníky  o  českých  

prezidentských volbách a jakým způsobem o těchto tématech informovaly?

Jedním z nejčastějších námětů, které se v textech o volbách objevovaly,  byla 

charakteristika kandidátů na post prezidenta. Nejvíce pozornosti přitom získali kandidáti  

postupující  do  druhého  kola:  Miloš  Zeman  a  Karel  Schwarzenberg.  Velký  zájem 

projevily  sledované listy  také  o  kroky  a  názory  Miloše  Zemana  po zvolení  novým 
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prezidentem.  V této  souvislosti  srovnávaly  Zemana  s  jeho  předchůdcem  Václavem 

Klausem a informovaly o Zemanově kritice tehdejší vlády a o prohlášení, že chce být 

„prezidentem dolních deseti milionů“ a hodlá zamezit korupci v zemi. Dalším výrazně 

diskutovaným  tématem  byly  i  samotné  výsledky  hlasování  v  obou  kolech  voleb. 

Zemanovo vítězství odůvodňovaly německé a rakouské listy především znovuotevřením 

debaty o Benešových dekretech. O výsledcích psaly často také v souvislosti s Karlem 

Schwarzenbergem, jeho překvapivým postupem do druhého kola  a vysokým ziskem 

hlasů v druhém kole. 

Němečtí  a rakouští  novináři  také v příspěvcích o volbách bilancovali  funkční 

období  končícího prezidenta Václava Klause a psali o jeho novoroční amnestii. Dále 

informovali o výsledcích předvolebních průzkumů a o předvolebních kampaních, a to 

především o volební strategii Karla Schwarzenberga. V textech o podpoře kandidátů ze 

strany voličů upozorňovali především, že v těchto volbách nehrála velkou roli stranická 

příslušnost kandidátů ani levo-pravé politické schéma a že stejně nejednoznačná byla i 

podpora kandidátů  od politických stran.  Připomínali  mimo jiné také bývalé české a 

československé prezidenty. 

   b) Jak velkou roli hrála témata související se vztahy České republiky s Německem a  

Rakouskem?

Téma odsunu sudetských Němců a Benešových dekretů zmiňovaly německé a 

rakouské deníky v souvislosti s českými prezidentskými volbami častěji než kterékoliv 

jiné. Německé a rakouské deníky vnímaly výrok Karla Schwarzenberga, který během 

předvolební debaty v České televizi prohlásil, že odsun by z dnešního pohledu byl brán 

jako „hrubé porušení lidských práv“ a tehdejší vláda včetně prezidenta Beneše by se 

ocitla před soudem v Haagu, jako prolomení tabu. Naopak velmi kriticky se vyjadřovaly 

na adresu Miloše Zemana a Václava Klause, kteří podle nich využili Schwarzenbergův 

postoj  k  „nacionalistické  kampani“  a „špinavému  volebnímu  boji“  proti  Karlu 

Schwarzenbergovi. Upozorňovaly také na debatu o nacistické minulosti rodiny Karla 

Schwarzenberga  a  jeho  manželky  a  o  otevření  otázky  Schwarzenbergova  češství  v 

souvislosti s jeho životem v rakouském exilu. 
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Samotným vztahům České republiky s Německem a Rakouskem v souvislosti s 

volbami  nevěnovaly  zkoumané  deníky  příliš  pozornosti.  Jak  v  německých,  tak  v 

rakouských listech se však objevila kritika nízkého zájmu, který tyto země věnovaly 

volbě české hlavy státu. Potenciálnímu dopadu, který by mohlo znovuotevření debaty o 

Benešových  dekretech  na česko-německé  a  česko-rakouské  vztahy mít,  nepřikládaly 

deníky velký význam. Spíše než jako konflikt mezi Českem a Německem nebo Českem 

a Rakouskem totiž toto téma vnímaly jako diskuzi o příslušnících dvou národností, které  

společně obývaly jeden stát.

8. a) Jak velký prostor dostali jednotliví kandidáti na post českého prezidenta a jakým  

způsobem o nich německé a rakouské noviny psaly?

Ze všech kandidátů věnovaly německé a rakouské listy nejvíce pozornosti vítězi 

voleb Miloši Zemanovi. Německé noviny o Zemanovi psaly ve 26 případech a rakouské 

listy ve 46. Popisovaly ho jako jednu z nejvýraznějších osobností porevoluční politiky 

vedle  Václava  Havla  a  Václava  Klause.  Připomínaly  období  Zemanovy  menšinové 

vlády  známé  díky  takzvané  „opoziční  smlouvě“  i  jeho  neúspěšnou  kandidaturu  na 

prezidenta v roce 2003, po které se stáhl do ústraní.

V podobné míře referovaly zkoumané listy také o dalším kandidátovi – Karlu 

Schwarzenbergovi, který spolu se Zemanem postoupil do druhého kola. Německé listy 

se o něm zmiňovaly ve 27 textech, rakouské ve 43. Konotace spojené s jeho osobou 

byly výrazně pozitivní.  Zkoumané listy  připomínaly,  že za minulého režimu z exilu 

podporoval  disidenty  a  byl  kancléřem  bývalého  prezidenta  Václava  Havla. 

Upozorňovaly  rovněž,  že  v  době  voleb  byl  ministrem  zahraničí  a  vicepremiérem 

nepopulární vlády, od které se během předvolebního boje distancoval.

V  souvislosti  s  prvním  kolem  voleb  figurovalo  ve  zkoumaném  materiálu 

poměrně  často  také  jméno  Jana  Fischera,  který  byl  podle  předvolebních  průzkumů 

favoritem na post prezidenta. Němečtí  a rakouští novináři o něm referovali v zásadě 

neutrálně. Zmiňovali přitom, že Fischer by se mohl stát prvním soudobým židovským 

prezidentem v  Evropě.  Zároveň  připomínali  jeho roli  úřednického premiéra  v  době 

českého předsednictví Evropské unie a jeho členství v KSČ.
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Z dalších zájemců o post prezidenta je zaujal také Vladimír Franz. Rakouský list 

Salzburger Nachrichten s  ním dokonce po prvním kole voleb přinesl  rozhovor.  Dva 

texty se věnovaly také vyřazenému kandidátovi Tomiu Okamurovi, a to v souvislosti s 

odmítnutím jeho ústavní žaloby. O ostatních kandidátech přinášely německé a rakouské 

noviny jen velmi stručné informace typu povolání, věk či podpora od politických stran.

   b) Jací další aktéři se objevovali v textech o sledované události?

Mezi dalšími  aktéry  figuroval  především  tehdejší  prezident  Václav  Klaus,  o 

kterém v souvislosti s volbami sledované noviny psaly častěji než o řadě prezidentských 

kandidátů. Jeho jméno se objevilo v 19 příspěvcích německých deníků a v 15 textech 

rakouských listů.  Němečtí  a  rakouští  autoři  ho  zmiňovali  především v  souvislosti  s 

Milošem Zemanem, kterého před druhým kolem Klaus podpořil a se kterým byl často 

srovnáván. Ve spojitosti s Karlem Schwarzenbergem se naopak často objevovalo jméno 

bývalého prezidenta Václava Havla, ke kterému se německá a rakouská média obracela 

jako k symbolu pozitivního obratu po rozpadu Československa. V jednom případě se 

pak jako hlavní aktér objevil tehdejší premiér Petr Nečas v textu o návštěvě v Bavorsku, 

během níž se omluvil za odsun sudetských Němců. 
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Závěr

První přímá volba prezidenta České republiky, která se uskutečnila v lednu 2013, 

vyvolala  značný zájem zahraničních  médií.  Velkou  pozornost  jí  věnovali  především 

novináři v Německu a Rakousku. Diplomová práce Obraz české politiky v německých a  

rakouských denících na příkladu českých prezidentských voleb v roce 2013 přibližuje, 

jakým způsobem o této události referoval německý a rakouský tisk v období od 1. ledna 

do 31. března 2013.

Z  obsahové  analýzy  textů  zveřejněných  v  německých  denících  Frankfurter  

Rundschau, Süddeutsche Zeitung a Die Welt a v rakouských denících Der Standard, Die 

Presse a  Salzburger Nachrichten vyplývá,  že zkoumané listy ve sledovaném období 

věnovaly volbě české hlavy státu více pozornosti než všem ostatním tématům týkajícím 

se České republiky dohromady. Při  porovnání  jednotlivých listů se ukázalo,  že platí 

přímá  úměra:  čím  větší  geografická  blízkost,  tím  větší  prostor  věnovaný  volbám. 

Událost  získala  výrazně  větší  prostor  v  rakouských  novinách  než  v  německých. 

Rakouští novináři se přitom soustředili především na kandidáta Karla Schwarzenberga, 

který  prožil  velkou  část  života  v  rakouském  exilu,  a  na  debatu  o  češství  tohoto 

kandidáta.

Nejvíce textů sledované deníky přinesly v lednu, a to především v týdnu od 21. 

do 27. ledna 2013, ve kterém proběhlo rozhodující druhé kolo voleb. Z hlediska žánru 

se ve spojitosti s českými volbami objevovaly především články a komentáře, rozsáhlé 

několik set až tisíc slov. Přinášeli je obvykle pražští korespondenti sledovaných deníků, 

kteří dlouhodobě žijí v České republice a znají dobře politické dění v této zemi.

Při  analýze  materiálu  se  ukázalo,  že  referování  o  volbách  v  německých  a 

rakouských denících se příliš nelišilo. Velké rozdíly v tomto ohledu nepanovaly mezi 

jednotlivými listy ani v souvislosti s jejich rozdílným politickým zaměřením. Nejčastěji 

přitom němečtí a rakouští novináři psali o volbách ve spojitosti s Benešovými dekrety a 

odsunem  sudetských  Němců,  které  se  před  druhým  kolem  voleb  staly  jedním  z 

nejdůležitějších volebních témat. Tento motiv se ve sledovaných denících objevil téměř 

ve  40  procentech  všech  příspěvků  o  volbách  a  tvořil  hlavní  linii  zpravodajství  a 

publicistiky  o  této  události  ve  všech  zkoumaných  listech.  Podle  řady  německých  a 

rakouských autorů toto téma dokonce spolurozhodlo o výsledku voleb.
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Odsun a Benešovy dekrety také určovaly postoj sledovaných deníků ke dvěma 

kandidátům, kteří postoupili do druhého kola voleb – Karlu Schwarzenbergovi a Miloši 

Zemanovi.  Výrok Schwarzenberga, který během předvolební  debaty v  České televizi 

odsoudil  Benešovy  dekrety  a  odsun,  hodnotily  německé  a  rakouské  listy  velice 

pozitivně a chápaly ho jako prolomení tabu. Naopak velmi kriticky se vyjadřovaly vůči 

Miloši  Zemanovi,  který  podle  nich  využil  Schwarzenbergův  postoj  k  odsunu  k 

nacionalistické kampani a neférovému volebnímu boji. 

Miloš Zeman  a  Karel  Schwarzenberg  byli  zároveň  nejčastěji  zmiňovanými 

aktéry. Počet příspěvků o obou kandidátech byl přitom téměř shodný. V souvislosti s 

Milošem  Zemanem  se  objevovaly  převážně  negativní  konotace.  Naopak  konotace 

spojené s Karlem Schwarzenbergem byly až na výjimky pozitivní. Němečtí a rakouští 

novináři  tak  o  volbách  rozhodně  neinformovali  v  neutrálním  duchu.  Naopak  touto 

polarizací obou kandidátů a rámcováním podle vzorce „dobro“ a „zlo“ dávali otevřeně 

najevo podporu Karlu Schwarzenbergovi.

Tato práce se zabývá pouze malým vzorkem německého a rakouského tisku, pro 

budoucí výzkum by proto bylo přínosné analyzovat zobrazení české prezidentské volby 

i v dalších německojazyčných novinách či  v jiných typech německých a rakouských 

médií.  Zajímavé  by  mohlo  být  také  srovnání  mediálního  obrazu  této  události  v 

německých a rakouských médiích na jedné straně a v českých médiích na straně druhé. 

V neposlední řadě by se budoucí studie mohly zaměřit také na otázku, jakým způsobem 

se  měnil  mediální  obraz  vítěze  voleb  Miloše  Zemana  od  chvíle  jeho  prezidentské 

kandidatury přes zvolení hlavou státu a dále v průběhu jeho funkčního období.
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Summary

The first direct presidential election in Czech Republic in January 2013 sparked 

considerable  interest  in  the  foreign  media.  Particularly  journalists  in  Germany  and 

Austria paid great attention to this election. The diploma thesis The Image of the Czech  

Politics in German and Austrian Daily Newspapers Illustrated by the Example of the  

Presidential Election in 2013 analyses how the German and Austrian press covered the 

election in the period from January 1, 2013 to March 31, 2013.

The content  analysis  of  the  articles  published  in  German  daily  newspapers 

Frankfurter  Rundschau, Süddeutsche  Zeitung and  Die  Welt and  Austrian  ones  Der 

Standard,  Die  Presse and  Salzburger  Nachrichten showed  that  the  examined 

newspapers paid more attention to the election of the Czech president than to all other 

topics  related  to  the  Czech  Republic  together.  The  comparison  of  the  individual 

newspapers  proved  direct  correlation:  the  greater  geographical  proximity,  the  more 

space dedicated to the Czech election. The event received significantly more space in 

the Austrian newspapers than in the German ones. Austrian journalists focused mainly 

on the candidate Karel Schwarzenberg who spent most of his life in Austrian exile and 

on the discussion about this candidate's Czechness.

The newspapers published most articles about the election in January, especially 

in the week from January 21 to January 27 when the deciding second round was held. 

From the  genre  perspective  mainly  articles  and  commentary  with  a  length  of  few 

hundreds  to  one  thousand  words  appeared.  These  were  usually  written  by  Prague 

correspondents who live in Czech Republic for a long time and know well the political 

situation in this country.

The analysis  of  the material  showed that the coverage of  the election in the 

German  and  Austrian  newspapers  didn't  differ  much.  There  weren't  significant 

divergences among the newspapers of different political orientation either. German and 

Austrian journalists reported about the election most frequently in connection with the 

topic of the expulsion of Sudeten Germans from Czechoslovakia after the Second World 

War  that  became one  of  the  most  important  topics  before  the  second round of  the 

election.  This  subject  matter  appeared  in  nearly  40  percent  of  all  articles  on  these 
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elections in the monitored newspapers. According to a number of German and Austrian 

authors this topic even co-decided the election's outcome.

The attitude of the newspapers to the two candidates who qualified to the second 

round of the election – Karel Schwarzenberg and Milos Zeman – was determined by the 

topic of expulsion, as well. German and Austrian newspapers positively evaluated the 

statement of Karel Schwarzenberg who condemned the expulsion and they understood 

this as breaking the taboo. Conversely, they criticized Milos Zeman, who, according to 

German and Austrian journalists, used Schwarzenberg's attitude to the expulsion for a 

nationalist campaign and unfair electoral battle.

Milos Zeman and Karel Schwarzenberg were also the most frequently mentioned 

people in the articles about the election. The number of posts about both candidates was 

almost  identical. In relation to Milos Zeman mostly negative connotations appeared. 

Conversely, connotations associated with Karel Schwarzenberg were almost exclusively 

positive. In this manner, German and Austrian journalists definitely didn't inform about 

the election in a neutral way. On the contrary, with the polarization of both candidates 

and framing them according to the good-bad-pattern they openly showed their support 

for Karel Schwarzenbeg.

This thesis deals with the election media coverage only in a small sample of the 

German  and  Austrian  press.  Therefore,  an  analysis  of  other  German-speaking 

newspapers and other types of German and Austrian media could be used in the future 

research. Interesting could be also a comparison of the media image of this event in 

German and Austrian media on one hand and Czech media on the other hand. One could 

also analyse how the media image of the election winner Milos Zeman has changed 

since his presidential candidacy and during his presidential tenure.
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