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5. ÚVOD

Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat nizozemské rozhlasové vysílání a

porovnat jej se situací v České republice. Konkrétní otázka této práce zněla , zda se

program nizozemského rozhlasu veřejné služby liší od toho českého větším

zaměřením na specifické skupiny obyvatelstva.

Nizozemský rozhlas jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila z několika

důvodů. Nizozemsko je stejně jako Česká republika relativně malý stát, vysílání

v nizozemštině může oslovit ve světovém i evropském kontextu jen malý počet

posluchačů (i když v porovnání s Českou republikou minimálně o šest milionů

vyšší'). Duální systém v obou zemích začal fungovat na počátku 90. let. Byla jsem

tedy přesvědčena, že bude zajímavé porovnat vývoj a současnost rozhlasové oblasti

v zemích, které si jsou v lecčems podobné (velikost, začátek fungování duálního

systému), ale zároveň se v mnohém liší (historie vzniku rozhlasu, historie po druhé

světové válce, složení společnosti). Téma jsem si vybrala také proto, že díky

několikaletému studiu nizozemštiny tento jazyk ovládám a jsem tak schopna do

českého prostředí přenést podrobnější informace o nizozemské mediální oblasti a

rozhlasovém vysílání.

Práce je rozdělenado čtyř kapitol. První kapitola se zabývá historickým vývojem

rozhlasového vysílání na území Nizozemského království, zároveň také podrobněji

zpracovává důležitý fenomén rozdělení společnosti do sloupů, který je především pro

minulost nizozemského veřejnoprávníhomédia stěžejní. Kapitola také popisuje vznik

duálního systému a digitalizaci.

Druhá kapitola se podrobně zabývá vznikem a fungováním duálního systému.

Obsahuje rozsáhlejší podkapitolu o nizozemském médiu veřejné služby, jeho

vysílacích okruzích, financování, organizační struktuře, jednotlivých rozhlasových

I Česká republika měla v roce 200 I 10230 060 obyvatel (Webovéstránky Českého statistického
Úřadu: <http://www.czso.czJsldb/sldb200 l.nsli'tax/CZOOOO> [online]200 I [cit. 2006-01-05]),
Nizozemsko mělo roku 2002 16 106816 obyvatel (BAARDWIJK, Corry; DRAGT, Els; PEETERS,
Allerd; VIERKANT, Paul. Mediagebruiketnische publieksgroepen 2002. [online] 2004 [cit. 2006
17-12]. Dostupný z WWW<http://www.minocw.nl/documcnten/bricl.2 k-2004-doc-34O12a.pdl»
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sdruženích a zákonné úpravě jeho vysílání. Druhá podkapitola se však věnuje i

soukromému vysílání a několika vybraným stanicím. Třetí podkapitola sleduje

úspěchy i neúspěchy veřejnoprávního média v boji o posluchače. Celou druhou

kapitolou se zároveň proJíná současný aktuální problém nizozemské rozhlasu 

neuspokojivý počet diváků a finančních prostředk ů a snaha o získání širšího publika.

Třetí kapitola podrobněji popisuje legislativní rámec rozhlasového vysílání,

v určitých aspektech ho porovnává s českými mediálními zákony. Čtvrtá kapitola se

zabývá vysíláním pro specifické posluchače. Porovnává situaci menšin a zástupci'!

jednotlivých náboženství v Nizozemsku a České republice a snahu veřejnoprávního

rozhlasu o jejich oslovení. Hledá d ůvody a předpoklady většího zaměření na

specifické skupiny publika. V Závěru jsou shrnuty nejdůležitější výsledky porovnání

českého a nizozemského rozhlasového prostředí a shrnuty poznatky o programu pro

specifické posluchače. Práce obsahuje také česko-nizozemský slovník rozhlasových

pojm ů,

Je nutné umínit, že jsem bohužel nemohla navštívit sídlo nizozemského

veřejnoprávní média v městečku Hilversum a mé práci tedy chybí očitá zkušenost a

znalost prostředí. Zároveň jsem si vědoma také faktu, že mediální oblast v jakékoliv

zemi se špatně posuzuje, pokud člověk nemá několikaletou zkušenost se životem

v dané zemi, kterou já bohužel nemám. Bohužel se nedařila komunikacepřímá

komunikace s nizozemským veřejnoprávním rozhlasem ani jinými aktéry

rozhlasového vysílání, ve své práci jsem tedy musela vycházet především z dostupné

literatury a online analýz mediálního prostředí a poslechu.

V práci překládám pojem verzuiling jako rozdělení společnosti do sloupů. V české

literatuře se často uvádí pojem rozdělení do kruhů, jájsem však přesvědčena, že

výraz "sloup" je přesnější (de zuil v nizozemštině znamená nosný sloup nebo pilíř).

Vyjadřuje totiž lépe oddělenost jednotlivých složek společnosti. Při první zmínce o

jednotlivých stanicích, okruzích a institucích uvádím nizozemskou zkratku, plný

nizozernský název a český překlad, u pozdějších zmínek uvádímjen nizozemskou

zkratku. Všechny nizozemské pojmy jsou zahrnuty do slovníku v příloze.
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6. STAŤ

I. NÁSTIN HISTORIE ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ V NIZOZEMSKU

A JEHO STRUKTURY

"Evropský rozhlas je jako Evropa sama," píše se v ročence Radio 20022
.

Vyjdeme-li z tohoto klišé, můžeme říct, že nizozemský rozhlas je jako

Nizozemsko samo. A celou svou historii byl - odrážel situaci ve společnosti a

zrcadlily se v něm mnohdy radikální změny společenského uspořádání.

Nizozemská společnostdlouhá desetiletí fungovala na principu tzv. verzuiling,

rozdělení do společenských sloupů - katolického , protestantského,

socialistického a dalších. Dnes už podle mnoha odborníků toto společenské

rozdělení ani v mediální oblasti nehraje nikterak důležitou roli, přesto je pro

úplnější popis historie vzniku nizozemského rozhlasového systému nutné začít

právě od této nizozemské společenské anomálie a potom teprve pokračovat přes

první desetiletí minulého století, kdy poprvé v éteru pravidelně zněla

nizozemská slova, přes pirátské vysílání až ke vzniku duálního systému.

1.1 Rozdělení do sloupů

Právě fenomén rozdělení společnosti do sloupů j e podle mnoha autorů stěžej ní

pro vývoj rozhlasového vysílání v Nizozemsku, a nejen pro něj . Kdo se

jakýmkoliv způsobem zabývá Nizozemskem, ať už na politické, společenské

nebo kulturní úrovni , ten se tomuto fenoménu nevyhne '', píše Elis Thiel ve své

diplomové práci o nizo zemském a rakouském rozhlasovém a televizním

systému. "To platí především pro rozhlasový systém, který vznikl ve zlatých

dobách společenskéhorozdělení do sloupů a je jedním z jeho nejdůležitějších a

nejviditelnějších projevů. Ne neprávem se rozhlasový systém označuje za jednu

2 lnternationa/ key fa cts - Radio 2002. Paris: IP's lnternational marketing Cornmittee, 2002
3 THIEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut tur Germanistik!Nederlandistik,1998, s. 50-51
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z posledních bašt společenského rozdělení. Přestože rozdělený rozhlasový

systém je už v mnohém zastaralý a sporný, ukazuje svou překvapivou odolnost

a schopnost přežít. To vše je pochopitelné j edině tehdy, když si uvědomíme, jak

hluboko je systém rozdělení společnosti do sloupů zakotven v politických a

společenských strukturách a v nizozemské historii. "

1.1.1Histo rie rozdělení do sloupů

Od dvacátých let 20. století se nizozemská společnost začala rozpadat do

společenských skupin, které byly "vertikálně silně izolované a tvořené

názorovými nebo náboženskými seskupeními.?" Toto společenské rozdělení se

však rýsovalo již od poloviny 19. století, podle A. Lijpharta" pramenilo ale

v době ještě starší a vzniklo z protikladů mezi katolicismem, humanismem a

reformací. "Prvním dělícím kritériem byl rozdíl mezi konfesně definovanými

skupinami (tento segment se dále členil na dvě komunity - protestantskou a

katolickou) a tzv. sekularizovaným blokem, k němuž se hlásily převážně ty

skupiny, které byly svým vznikem vázány na modernizaci (tj. střední a nižší

sociální třídy)"? Druhou štěpnou linií potom bylo sociální zázemí Nizozemců

(viz tabulka).

4 THIEL, Elis. Rundfunkwege. Wicn: Institut tur GcrmanistikINederlandistik,1998, s. 50-51
5 THIEL Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fůr GermanistikINederlandistik,1998, s. 51
6ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie. Srovnávacíanalýza demokratickýchpolitických

systémů. Praha: Portál, 2002, s. 110
7 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie. Srovnávacíanalýza demokratických politickych

systémů. Praha: Portál, 2002, s. 110
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tabulka I Segmentace nizozemské společnosti a stranická struktura v letech 1917
1967 a první rozhlasová sdružení"

/
katolíci (KVP - Katolická lidová strana. KRO

- Katolické rozhlasové vysílání)

(CHU - Křesťansko-h istori cká unie,

VPRO - Liberální protcstantské rozhlasové vysílání - 1924)

ANQ~_....

Pří slušno st ke konfesi

/
NE-.

kalvinisté (ARP - Ant i revo l učn í strana.

NCRV - Nizozemské k řesťanské

rozhlasové sdružení - 1924 )

reformní protestanti

s třed ní třída (VVD - Lidová strana pro

svobodu a demokracii)

dělnická třída (PvdA - Strana práce, VARA

- Sdružení dělnických radioamatérů - 1925)

II Tabulka se segmentacf nizozemské společnosti a stranické struktury pocházi z knihy Úvod do
současné politologie, autorka této bakalářské práce ji doplnila o rozhlasová sdruženi a letopočet jej ich
vzn iku (vice v podkapitole 1.2.3). ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvoddo současné politologie. Srovnávací
analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál, 2002, s. 11O
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Seskupení v první polovině 20. století měla vlastní politické strany, tisk,

odborová hnutí i školská zařízení, ale také různá sportovní či umělecká sdružení.

"Věrnost vlastnímu sloupu platila i v případě uzavírání manželství.9"

Několik let po druhé světové válce se jednotlivé společenské sloupy j eště více

izolovaly. "Rozhlasová sdružení v systému rozdělení do s loupů sehrála nemálo

důležitou roli . Na jednu stranu vznikla v době rozkvětu tohoto systému

rozdělení do sloupů a odrážela tím uspořádání společnosti. Na druhou stranu se

stala hlásnou troubou jednotlivých sdružení a tím také jejich nejdůležitěj ším

nástrojem, který držel systém pohromadě. 10"

1.1.2 Konec rozdělení do sloupů

Od padesátých let 20. století však docházelo k rozvolnění tohoto segregovaného

systému. Podle Elis Thiel v tom sehrála důležitou roli televize. "V rozhlasovém

věku posluchači věnovali pozornost pouze pořadům "svých" rozhlasových

sdružení. To se ale s příchodem televize radikálně změnilo. To, co jednotlivá

sdružení vyrobila, sledoval celý národ. Koneckonců fascinace novým médiem

byla velká a vysílací čas jen omezený. I I"

Proces, který narušil rozdělení nizozemské společnosti do s loupů , se dá označi t

jako konec hlavní role ideologií a náboženského myšlení. Lidé se v oněch

šedesátých letech také začaly více stýkat s lidmi mimo své "sloupy", politické

spektrum se začalo rozšiřovat vznikem nových stran, které neodpovídaly

jednotlivým ideologiím. "Celé by se to dalo popsat také tak, že rozdělená

společnost uvolnila místo společnosti postmodemi. ť"

Rozdělení společnosti se však zachovalo v rozhlasovém systému, i když podle

odborníků už samotný program veřejnoprávního rozhlasu rozdělený není.

"Všude jinde se rozdíly smazaly. Jen rozhlasová sdružení musela i nadále

zastupovat jednotlivé sloupy, aby neztratila vysílací licenci. Musela si uměle

<) THIEL , Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fůr Germanistik!Nederlandistik, 1998, s.52
10 TI-UEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fur Germanistik!Nederlandistik,1998, s. 52
II THIEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fůr Germanistik!Nederlandistik,1998, s. 58
12 THIEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fůr Germanistik!Nederlandistik,1998,s.6 1
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zachovávat identitu, protože ta byla jediným ospravedlněním jejich existence.

Podle zákona musela zůstat taková, jaká byla i v minulosti, i když se okolní

společnost naprosto změnila. 13" Podle Elis Thiel se však v posledních letech

ukazuje, že systém externího pluralismu se do postmoderní společnosti a

konkurenčního prostředí přestává hodit. V diskusích se podle ní často přehlíží

fakt, že systém rozdělení do sloupů je dnes spíše už jen strukturální pozůstatek

z minulosti , který už dnes nemá fakticky žádný vliv na obsah a vývoj

v Nizozemskuje dnes více ovlivňován mezinárodními trendy.14 Pravdou však

je, že historie má svůj vliv na současnost, minimálně v rozdělování vysílacího

času jednotlivým skupinám.

1.2 Nizozemský rozhlas před druhou světovou válkou

1.2. 1 Počátky rozhlasového vysílání

Rozhlasové vysílání se na území Nizozemska poprvé objevuje v roce 1919, kdy

radioamatér, nadšenec a majitel továrny na výrobu radiopřijímačů "Nederlandse

Radio Industrie" inženýr Hanso Schotanus a Steringa ldzerda, "přezdí vaný

svými fanoušky Idzo", začal experimentovat s radiotelefonií. "Zakrátko ldzo

skutečně mluvil do mikrofonu svého haagského vysílače. Jednoho dne přitáhl do

své laboratoře i kufříkový gramofon a začal pouštět hudbu. ldz byl

pravděpodobně prvním člověkem na světě, který sestavil rozhlasový program."

15 ,,0 tom, jestli rozhlasové vysílání vzniklo na území Nizozemska nebo

Spojených států, nepanuje jednotnost. 16"

ldzerda údajně sehrál důležitou roli při vzniku BBC
17

, které dočasně zapůjči l

vysílač v začátcích jej ího rozhlasového vysílání.

13 TI'HEL, Elis. Rundjúnkwege. Wien: Institut tur GermanistikJNederlandistik, 1998, s.61
14 TI-HEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut tur GermanistikJNederlandistik,1998, s. 263
15 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 371
16 THIEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut tur GermanistikJNederlandistik,1998, s. 47
17 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelstvl Lidovénoviny, 2005, s. 371
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1.2.2 Hilversumský bezdrátový rozhlas

Skutečné rozhlasové vysílání se však v Nizozemsku rozběhlo až v roce 1923,

kdy začal vysílat Hilversumský bezdrátový rozhlas (Hilversumsche Draadloze

Omroep - HDO) založený továrnou na výrobu signálních přístrojů

(Nederlandsche Seintoestellen Fabriek - NSF), která měla značný problém

s odbytem přístrojů. Stejně jako v dalších zemích včetně Československa (kde

rozhlasové vysílání z "komerčních zájmů podporovala i podnikatelská skupina

sdružená kolem továrny na výrobu rozhlasov ých přijímačů Radioslavia" 18)

začalo nizozemské pravidelné rozhlasové vysílání vznikat kolem továrny na

výrobu radiotechniky a kvůli komerčním zájmům. "Jeden z jeho" mladých

zaměstnanců jménem Willem Vogt - bývalý armádní telegrafista působící

předtím v Nizozemské Indii - přivedl vedení na myšlenku, že by se jejich

výrobky lépe prodávaly, kdyby se na nich zároveň dalo něco poslouchat. Na

základě tohoto návrhu byl znovu uveden do provozu starý anglický vysílač,

který se ještě někde povaloval. Willem Vogt se osobně ujal vysílání, které

s nadšením začali přijímatvšichni radioamatéři . ,,2o

Zavedením pravidelného vysílání stoupl počet prodaných přístrojů. V počátcích

fungoval HDO na čistě komerčním principu. Vysílal sponzorované program y,

firmy si mohly za poplatek pronajmout vysílací čas . HDO vysílal ale i obecné

nesponzorované programy.

1.2.3 Vznik rozhlasových sdružení

Zakladatel Willem Vogt se snažil vymanit ze závislosti na továrně NSF tím, že

založil Všeobecné sdružení rozhlasového vysílání (Algemene Vereeniging

Radio Omroep, AVRO) pro věrné posluchače. Sdružení to bylo opravdu

všeobecné" nevázalo se na žá dný společenský sloup. "AVRO však bylo trnem
" ,
v oku mnoha příslušníkůprominentních skupin uvnitř rozdělených

18 Kolektiv . Od mikrofonu k poslucha čům. Z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas,

2003 , s. II
19 tedy společnosti NSF . .
20 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 5.37 1
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společenských kruhů,,21. Tyto prominentní skupiny odhalily důležitost rozhlasu

už v době jeho ranné existence. Rozdělení do sloupů se v rozhlasovém vysílání

objevilo ještě dříve, než se toto médium vůbec stač i lo rozšíři t do celé

společnosti.

Na podzim roku 1924vznikl protestantský rozhlas Nizozemské křesťanské

rozhlasové sdružení (Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging - NCRV) a

získalo jeden večer pro své programy. Několik měsíců poté vzniklo také

Katolické rozhlasové vysílání (Katholieke Radio Omroep - KRO), které od

konce listopadu vysílalo každý čtvrteční večer. Do konce roku 1925 začalo

každý sobotní večer vysílat socialistické Sdružení dělnických radioamatérů

(Vereeniging Arbeiders Radio Arnateurs - VARA). Roku 1926 založila

Ústřední rada liberálních protestantů své sdružení VPRO (Vrijzinnig

Protestantse Radio Omroep'"), které nepožadovalo celý jeden večer pro své

vysílání , ale jen občasný prostorpro vlastnínáboženský program.

Systém rozhlasů uvnitř rozhlasufungoval také v československém kontextu,

zdaleka ale neměl tak dlouhé trvání jako v Nizozemsku. "Ve chvíli, kdy se do

programu Radiojournalu vnutil tzv. zemědělský rozhlas, začala éra rozhlasů

v rozhlase, která trvala přes dvacet let.23" Mezi tyto odbornérozhlasy patřil již

jmenovaný zemědělský rozhlas, ale také školský rozhlas, dělnický rozhlas a

rozhlas pro průmysl , obchod a živnosti. Tyto rozhlasy "měly společné rysy: do

rozhlasu vnikaly více či méně zvenčí , plnily funkci specializované orientace

vysílání na určitou vrstvu posluchačů, byly řízeny vlastními kuratorii mimo

Radiojournal ajejich pořady byly většinou připravovány také mimo rozhlasovou

budovu.,,24 Tento systém podle Jiřího Hrašeho zvolna skončil po druhé světové

válce25. V Nizozemsku bylo rozdělení na rozhlasová sdružení hlubšía - jak

historie i současnost dokazují - trvalejší, protože se zakládalo na uspořádání

21 HORST, Han van der. Dějiny Nizozems ka. Praha: Nakladatelstvl Lidové noviny, 2005, s. 37 1

22 Liberálni protes tantské rozhlasové vysíláni
23 Kolektiv. Od mikrof onu k posluchačům. Z osmi desetileti českého rozhlasu. Praha: Český rozh las,

2003, s .128
24 Kolektiv. Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletl českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas,

2003, s.128
25 Kolektiv. Od mikrofonu k pos luchaó im. Z osmi deseti/etí českého rozhlasll. Prahu: ČesJ..1 rozhlas,

200 3, s. 128
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společnosti do jednotlivých sloupů. I když byly během více než osmdesáti let

vysílání učiněny pokusy směrem ke sjednocení rozhlasů a ke zrušení

rozhlasových sdružení, zatím k této změně nedošlo.

Hilversumský bezdrátový rozhlas se pokou šel už ve 20. letech všechna tato nově

vzniklá sdružení spoj it do jednoho celostátního rozhlasu, což se ovšem

nepodařilo. Willem Vogt, který stál v čele Hilversum ského bezdrátového

vysílání, "po celý svůj život zůstal zastáncem celostátního rozhlasu, ale musel se

smířit s tím, že jeho AVRO sdílelo místo na slunci s mnoh a dalšími

stenícemi'". Ostatní stanice nechtěly už v roce 1928 ztratit svou suverenitu

přechodem do celostátní organizac e.

Ve stejném roce začal Philips vysílat do nizozemských zámořských oblastí pod

jménem PHOHI (Philipsův rozhlas pro Nizozemskou Indii , Philips Omroep

Holland Indiě). Z tohoto vysílače se později vyvinul Wereldomroep, který

dodnes vysílá po celém světě .

1.2.4 Rozhlasová sdružení, nebo celostátní rozhlas

V roce 1930 se do rozhlasové otázky vložila také vláda , jmenovitě ministr spojů

van Waterstaat. Rozhlas byl podle historika Hana van der Horsta jedním

z nejožehavějších problémů konce 30. let. "Nakonec se v roce 1930 zrodil

složitý kompromis, jehož výsledkem byl princip suverenity ve vlastním kruhu, a

to i v případě rádia,,27 . Celostátní rozhlas tedy nevznikl, jednotlivé "sloupy" si

udržely i nadále svou suverenitu.

Podle nového zákona o rozdělení vysílacího času každé sdruže ní dostalo pětinu

času, čímž AVRO ztratilo svou vedoucí pozici . Pět existuj ících rozhlasových

sdružení mohlo vysílat na dvou existujících nizozemských vysílačích, od roku si

mohli Nizozemci poslechnout mezi 40 a 50 hodinami vysílání za týden. Zákon o

26 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 372

27 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s.377
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rozdělení vys ílacího času také urč il , že se na rozhlasových vlnách už dále nesmí

vys ílat reklama, aby se zamezilo závis losti sdružení na komerčních subjektech.

1.2.5 Posluchači: členové rozhlasových sdružení

V roce 1930 však j eště neexistovaly poplatky za rozhlasové vysílání, a tak byla

sdr užení po ztrátě příjmů z reklamy plně závislá na svých členech . V roce 1930

měla podle údajů nizozemského veřejnoprávního rozhlasu už kolem sta tisíc

členů, od kterých dostávala členské příspěvky i dobrovo lné peněžní dary.

Z peněz od členů si jednotlivá sdružení postavila vlastní studia a pořídi la

přenosové vozy.

"Vlastnictví rozhlasového přij ímače se stávalo stále větš í samozřejmostí , i když

j eho pořízení pořád znamenalo značnou investici. Luxusněj ší přístroje stály

někol ik set zlatých. Mnoho obchodů však prodávalo na základě splátkového

syst ému'"," popisuje stav ve 30. letech Horst.

V nizozemském kontextu sehrál rozhlas důležitou roli i na poli výslovnosti .

Nizozemština má mnoho dialektů, některé se od sebe tak diametrálně liší, že si

mluvčí z různých oblastí vůbec nerozumějí. Rozhlas ve 30. let značně ovlivni l

mluvenou podobu nizozemštiny, protože umožnil lidem, kteří žili v zapadlých

vesnicích a mluvili j en svým dialektem, slyšet a naučit se standardní výslovnost

jazyka.

1.2.6 Počátky vysílání do zahraničí

S vys íláním do zahraničí se experimentovalo už od března 1927, kdy do

N izozemské Indie začala z Eindhoven u vysílat společnost Philips. Již dva týdny

po zahájení provozu ke svým poddaným v zámořských koloniích promluvila

královna Vilemína. Podobné úvahy o zavedení zahraničního vysílání se

v Československu objev ily ažpočátkem 30. let, zahájeno však bylo ažv srpnu

28 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelstvf Lidové noviny, 2005,

Děj iny Nizozemska, 377
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1936. Ještě rok však bylo vnímáno jako pokusné/" Dá se tedy říc i , že

Nizozemsko předstihlo s vysíláním do zahranič í Československo o deset let.

Vysílání do zahraničí se vyvíjelo, dokud ho roku 1940 nepřerušila druhá světová

válka. 30

1.3 Druhá světová válka

Rozvoji rozhlasového vysílání se postavila do cesty druhá světová válka.

Nizozemský rozhlas s příchodem německých vojsk v květnu 1940 nepřestal

vysílat stejně jako rozhlas v protektorátu. Rozhlasová sdružení se však musela

spojit do společné organizace. Z rozhlasového centra Hilversumu se však nadále

šířily programy do celé země "důvěrně známým, byt' přidušeným zp ůsobem' !" .

V nizozemštině rovněž vysílalo zprávy britské BBC. Půl hodiny denně v devět

hodin večer mělo na vlnách BBC vyhrazeno Radio Oranje, v jehož vysílání se

prezentovaly názory a pohled uprchlé nizozemské vlády a královny Vilemíny,

které dobu války prožily stejně jako československá exilová vláda v Londýně .

Němci v Nizozemsku stejně jako v protektorátu Čechy a Morava vydali přísný

zákaz poslouchat zahraniční nepřátelský rozhlas, stejně jako Češi však také

Nizozemci vysílání pos louchali.

Na podzim roku 1943 vydal říšský komisař v obsazeném Nizozemsku Arthur

Seyss-Inquart, který se narodil na československém území, příkaz zabavit

všechny rozhlasové přijímače. Kontrola nad zabavenými přístroji byla možná

jen díky tomu, že Seyss Inquart po zřízení Nizozemského rozhlasu zavedl

koncesionářské poplatki2, a tak byl vlastně poprvé sestaven seznam všech

nizozemských rozhlasových posluchačů. "Většina zabavených přístrojů byla

prodána do Švédska,,33.

29 Kolektiv. Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas,

2003,
od mikrofonu k poslucha čům , s. 131 a 132
30 Webové stránky stanice Wereldomroep:
<http://www.wercldomroep.nlloverrnw/organisatie/geschietk nis> [oniine] 2006 [cit. 2006-02-05]
J I HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska . Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s.407
32 V Českos lovenslnl se rozhlasové poplatky platilyjiž od ř íj na 1923 (Kolektiv. Od mikrof onu k
posluchačům. Z osmi desetiletí českého rozhlasu . Praha: Česl..:ý rozhlas, 2003, s.612)
J J HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelstvl Lidové noviny, 2005,5 .407
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v říjnu roku 1944 začalo do Nizozemska vysílat také rádio Herrijzend

Nederland (Nizozemsko na vzestupu).

1.4 Moderní nizozemské vysílání

1.4.1 Situace po válce

Už během druhé světové války se znovu začala vynořovat otázka budoucí

celostátního rozhlasu. Roku 1947 ministr školství, umění a věd rozhodl, že

odpovědnost za rozhlas ové vysílání se vrátí zpět rozhlasovým sdružením, která

vznikla a fungo vala před válkou . Sdružení však dostala podmínku, že musí

spo lupracovat, a tak byla založena Nizozemská rozhlasová unie (Nederlandsche

Radio Unie), která zajišťoval a studia, technické vybavení, orchestr a herce.

Koncesionářské poplatky, které zavedli Němci , se zachovaly i do budoucna a

financovaly se z nich právě společné záležitosti všech rozhlasových sdružení.

Na počátku 50. let se rozhlas v Nizozemsku mohutně rozšířil. Během pěti

poválečných let vzrostl počet rozhlasových přijímačů z 300 tisíc na téměř jeden

mi lion a p ů l (v Československu bylo v roce 1945 1 209 834 koncesionářů, roku

1950 počet dosáhl 2 421 469 koncesíoná řů") Jednotlivá sdružení se přestala

orientovat pouze na svou cílovou skupinu a zaměřila se na většinové publikum.

Pořady se zkracovaly a popularizovaly, objevovalo se více rodinných a

hudebních pořadů. Nejoblíbenějšímipořady byly Dobrodružství detektiva Paula

Vlaaderen (De avonturen van detective Paul Flanderem), Rodina Průměrných

(Familie Doorsnee), Showboat a Hodiny odbíjejí devátou (Negen Heit de Klok).

Spo lu se zvyšujícím se počtem radiopřijímačů rostla také rozhlasová sdružení.

Ještě v roce 1947 měla sdružení kolem sta tisíc svých členů, v roce 1960 už ta

34 Kolektiv. Od mikrof onu k posluchačzlm. Z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas,

2003, s.613
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větší měla kolem půl milionu členů . Jejich počet se zvýšil i díky novému médiu

- televi zi , která v Nizozemsku začala vysílat v roce 1951.

Te leviznímu vysílání v Nizozemsku předcházely pochyby stejně, jako tomu
~ 35

bylo v Ceskoslovensku. .D rees se zpočátku ptal, k čemu něco podobného bude

dobré, ale firmě Philips se podařilo přesvědči t vládu, že by jej ich podnik těžce

poškodilo, kdyby v Nizozemsku nevznikla pevná základna pro nový televizní

pr ůmysl.v"

Rozhlasová sdružení si chtěla svůj vliv udržet i v televizní oblasti. Na podzim

1951 založila vlastní organizaci - Nizozemský televizní výbor (Nederlandse

Televisie Stichting, NTS) , jehož úkolem bylo dohlížet na rozdělení vysílacího

času, programovou skladbu a využití techniky a budov.

1.4.2 Média jako politický problém

Jako už několikrát v nizozemské historii se v první polovině 50. let média stala

ožehavou politickou otázkou. Spory se vedly především o dvě oblasti: statut

NTS a zákaz poslouchat nekatolický rozhlas, který pro své souvěrce vydali

katoličtí biskupové.

Navzdory velké stabilitě nizozemského systému v první polovině padesátých let
si velevážení páni biskupové římsko-katolické církve všímali každé prasklin'?; .
Ačkoliv větš ina katolíků odevzdávala svůj hlas se psí oddaností KVP 7,

existovala katolická pracovní skupina i v PvdA
38

• A bylo všeobecně známo, že
kato l ičtí rozhlasoví posluchač i kromě sledování programu Hodiny odbíjejí
devátou stejně rádi vstoupili na palubu lodi Showboat- srovnatelného pořadu ,
který vysílala konkurenční stanice VARA39

. V roce 1954 měli biskupové pocit,
že dozrál čas, aby dali j asně najevo, jak se věc i mají, vydali pastýřský list, ve
kterém členům katolické církve zakázal členství v organizacích NVV, PvdA a

VARA.40

35 nizozemský sociálni demokrat Willem Drees(1886-1988), předseda vlády v letech 1948 až 1958
36 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s.485
37 Katolická lidová strana (Katholieke Volkspartij)
38 Stranapráce (Partlj van de Arbeid)
39 Sdruženi dělnických radioamatérů
40 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Praha: NakladatelstviLidové noviny, 2005,s.485
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V této proklamaci, která vzbudil a v nizozemské veřejnost i značné pozdvižení,

vlnu rozhořčenýchkomentářů i souhlasných reakcí , se projevily jedny

z posledních silných záchvěvů nizozemského rozdělení do s loupů, které se

dotkly také mediální oblasti.

Spor se vedl rovněž o postavení NTS v rámci vysílání, předevš ím se jednalo o

to, jestli má NTS vyrábět své vlastní programy nebo spolupracovat na

programech jednotlivých sdružení.

Tento problém vyřešil roku 1956 zákon o televizi, podle kterého získalo NTS

vlastní vysílací čas, do kterého dodávalo své vlastní programy.

Me zitím se rozšiřoval televizní vysílací čas . "Televize nejp rve vysílala pouze tři

dny v týdnu, asi tak dvě hodiny večer. Potom se jejich počet zvýšil, ovšem

trvalo až do konc e padesátých let, než se televizní program objevil i v pondělí

večer. Přesto se od roku 1955 počet prodaných televizorů začal rychle zvyšovat,

takže mohl být v roce 1961 slavnostně vyhlášen miliontý kupec."!"

V 60. letech vstoupil do histori e televize v Nizozemsku pořad Mies

Bouwmanové s názvem "Otevřeme vesnici" (Open het dorp), který se vysílal

nepřetržitě 24 hodin a při němž se na charitativní účely vybralo 21 milionů

Id 042gu en u .

1.4.3 Šedesátá a sedmdesátá léta: boje kolem soukromého pirátského

vysílání

Počátkem 60 . let se však v nizozemské rozhlasové oblasti objevil další nový

významný fenomén - soukromé vysílání , které však bylo zakázáno zákonem.

Obchodník z odvětví textilního průmyslu, Bul Verweij, investoval několik

mi lionů do vybudování komerčního rozhlasového vysílače . Na nizozemském
státním území bylo něco takového přísně zakázáno, ale on dokázal najít skulinu

41 HORST, Han van der.Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s.485
~2 Webové stránky Publieke Omroep: <http://portal.olllroep.nllradio/nossites?nav:='"l xwkwCsHjCgl3 fE nCKH>
[online] 2005 [cit. 2006 -10-05]
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v zákoně o moři . Nechal se inspirovat příkladem ze Skandinávie a umístil svůj

vysílač na palubu staré lodi, která kotvila mimo teritoriální vody Nizozcmska.43

Takto vznikla v roce 1960 rozhlasová stanice Veronica, která zpočátku vysílala

jen populární hudbu a reklamu , ale žádné zpravodajství.

V roce 1964 začala vysílat také soukromá televizní společnost REM
44

z vrtné

ropné plošiny, která se nacházela mimo teritoriální nizozemské vody. Televizní

stanice této společnosti , která fungovala pod jménem TV-Noordzee
45

, vysílala

především zahraniční seriály.

Kolem otázky soukromého vysílání se rozpoutala ostrá politická debata v rámci

koalice mezi podnikatelskými a liberálními kruhy, které byly pro zavedení

soukromých audiovizuálních médií na straně jedné a představiteli

konzervativního náboženského směru na straně druhé. Nakonec kabinet V. G.

M. Marijneho musel odstoupit a nová vláda složená z představitelů Katolické

lidové strany a Antirevoluční strany pod vedením Jana Calse zastavila veškerá

jednání o vzniku soukromého rozhlasového vysílání a ukončila činnost vysíl ače

REM.

V reakci na spory kolem soukromého vysílání vznikl roku 1965 přechodný

mediální zákon, který upravil postavení rozhlasových sdružení. Rozdělil je do

skupin podle počtu členů a přidělil jim adekvátní délku vysílacího času .

Všechna sdružení - kromě VPRO - se dostala do skupiny A a podle toho jim

byly přidělovány finance. Tento zákon zároveň umožnil vznik nových

rozhlasových sdružení.

Redakce ze soukromé stanice REM se této příležitosti chopila a roku 1966

založila TROS, Televizní a rozhlasovou nadaci (Televisie-en Radio

Omroepstichting), "která se za několik let rozrostla na sdružení s největším

43 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelstvi Lidové noviny, 2005, 5.500 a 50I
44 zkratka pro Reclame Exploitatie Maatschappij (reklamnf t ě žebn í společnost)

45 TV Severu! moře
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počtem členlI
46"

. Již osm let po svém vzniku mělo sdružení téměř půl milion u

členů.

V roce 1967 došlo k zásadní změně ve vysílání nizozemského rozhlasu - byla

povolena televizní reklama, a to v blocích před zprávami a po zprávách. Roku

1969 byla povolena reklama i v rozhlase. Výrobu reklamy a její umístění

v programu dostala na staros t nově vzniklá a nezáv islá organizace STER, čímž

mělo být zajištěno, aby zadavatelé reklamy nezasahovaly do obsahu vysílání.

Roku 1967 byl hotov nový zákon, který vstoupil v platnost 29. května 1969 a na

j ehož základě vznikl Nizozemský výbor pro vysílání (NOS47) spojením NRU a

NTS. NOS kromě ostatních komp etencí obou mateřských sdružení také získal

vlastní vys ílací čas a vlastní vybavení, aby mohl sám produkovat programy.

NOS od roku 1969 vytváří programy, které mají komplexní - náboženskými a

společenskými názory nezatížený - pohled na prezentované problémy nebo se

věnují tématům, která nespadají pod žádné z rozh lasových sdružení.

Kromě NOS vznikla další dvě rozhlasová sdružení: Evangelický rozhlas (EO,

Evangelische Omroep) a Veronica. Evange lický rozhlas začal vysílat roku 1970,

o dva roky později dosáhl podle počtu členů statutu C, roku 1984 se zařadi l mezi

rozhlasová sdružení skupiny B. Soukromý vysílač Veronica se počátkem 70. let

začal obávat o svou další existenci kvůl i možné ratifikaci sm louvy ze

Štrasburku, která měla zakázat vysílání z moře. Veronic a tedy hrála na ji stotu ,

když se roku 1975 raději přidala mezi rozhlasová sdružení jakožto VVO

(Veronica Omroep Organisatie'"), Pořady tohoto nového sdružení se zaměři ly

především na mlad é, což se ukázalo jako velice dobrý krok. Roku 1989 se

Veronica stala největším nizozemským rozhlasovým sdružením s více než

jedním milionem členů .
49

46 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s.50 I
47 Nederlandse Omroep Stichting
4R Rozhlasová organizace Veronica
49 Webové stránky Publieke Omroep:
<http://portal.omroep.nVnossites?nav=hthlwCsHjCqBfEwCKHvD> [online] 2005 [cit. 2006-10-05J
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1.4.4 Stanice se profilují

Od sedmdesátých let bylo patrné, že klesá sledovanost rozhlasových i

televizních kanálů, kterým dodávaly pořady rozhlasová sdružení. Roku 1978

poslouchalo kanály nizozemského rozhlasu Hilversum 1 a Hilverum 2

dohromady pouhých pět procent obyvatel. l-lilversum 3 na tom bylo o trochu

lépe s 19,2 procenty.50 Všechny tyto tři kanály přinášely plnofomátový program

- vysílání pro děti , aktuální informace i bohoslužby. Stále více se ukazovalo, že

to není správná cesta pro udržení, natožpak přilákání posluchačů.

Se změnami začal okruh Hilversum 3, který se zaměřil na populární hudbu.

V roce 1975 vznikl nový čtvrtý okruh, který začal hrát pouze klasickou hudbu.

Na konci 70. let bylo zřejmé, že se musí vyprofilovat i ostatní okruhy rozhlasu.

Hilversum 1 tedy od roku 1979 přinášel užjen lehkou hudbu a informace,

Hilversum 2 se stal stanicí mluveného slova. Od roku 1983 začal vysílat kanál

Hilversum 5, který se zaměřil na náročné diváky s vyhraněnými zájmy.

V roce 1985 došlo k přejmenování všech rozhlasových okruhů. Historický název

Hilversum vystřídalynázvy Radio 1,Radio 2, Radio 3, Radio 4 a Radio 5.

Roku 1988 zahájil vysílání třetí televizní okruh Nederland 3, na kterém

nevysílala rozhlasová a televizní sdružení, jež zůstala na Nederland 1 a

Nederland 2, ale programy Nizozemského výboru pro vysílání NOS.

1.4.5 Vstup komerčního rozhlasu a televize

Roku 1988 byl také přijat nový mediální zákon, který stále ještě zakazoval

soukromé vysílání. Zároveň ale také povoloval kabelové vysílání ze zahrani čí.

Sdružení AVRO, TRaS a Veronica se od jara roku 1988 snažila přesvědčit

vládu, aby mohla začít s komerční televizí. Po více než ročním jednání sdružení

boj o komerční televizi vzdala.

50 Webové stránky Publieke Omroep : . . '
<http://portal.omroep.nl/nossites?nav=hthlwCsHjCqBffiwCKHvD> [online] 2005 [CIt. 2006- \0-05]
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Ve stejném roce , přesněji v říj nu 1989, však skulinu v zákoně využily dvě

televizní společnosti, které začaly vysílat ze zahraničí: TVIOa RTL. Nedávno

založený Komisariát pro média51okamžitě prošetři l , jestli se skutečně jednalo o

zahraniční subjekty. TV 1O, kterou vedl Joop van der Ende (budoucí zakladate l

produkční společnosti Endemol, která začala s vysíláním pořadu Big Brother),

Komisariát odmítl uznat jakožto zahraniční společnost, a TV 1Otak zanikla j eště

předtím, než odvysílala jedinou minutur' .

Cesta k televizi RTL byla poněkud složitější. Jak připomíná dění z října 1989 ve

své knize Děj iny Nizozemska Han van de Horst, "pracovníci rozhlasové stanice

Veronica začaly provozovat satelitní vysílač Veronique, který mohly přij ímat

všechny kabelové sítě, neboť se oficiálně jednalo o lucemburskou společnost.

Veronique po určitých průtazích a nezbytných peripetiích převzal lucemburský

mediální gigant RTL, který j i přebudoval na RTL4 a záhy tuto velmi úspěšnou

stanici doplnil dvěma dalšími vysílači : RTL5 a Veronica, která kvůli tomu

opustila hilversumský ideově rozdělený systém.
5
)"

Po roce vys ílání si stanice RTL 4 získala vysokou sledovanost, která se

pohybovala kolem 25 procent. "Podíl na trhu televizních okruhů Nederland 1, 2

a 3 se z 83 procent sníž il na procent 60. Nástup komerčního sektoru na

nizozemský rozh lasový a televizní trh se tak příliš nelišil od jiných zemí,,54.

Vstupem komerční televize na televizní trh klesly zisky z reklamy pro

veřejnoprávní rozhlas o 100 milionů za rok. Zisky z reklamy se každoročně

ukládaly jako rezerva pro provoz rozhlasu a televize, ale díky drastickému

poklesu hrozilo, že tato rezerva bude vyčerpána během následujících tří let.

NOS tedy vydalo víceletý plán pro léta 1991-1995, ve kterém vyslovilo nutnost

a záměr se co nejv íce odlišovat od komerčních stanic a požadovalo větš í míru

5 1 Comm issariaat voor de Media, orgán, který se zabývá dohledem nad dodržovánlm mediálního

zákona
52 Webové stránky Publieke Omroep:
<http ://portal.omroep.nl/nossites?nav=hthlwCsHjCqBfEwCKHvD> [.online] 2~OS [cit. 2006-10-05]
53 HORST, Han van der . Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelstvl Lidové noviny, 200S s.540

54 Webové stránky Publieke Omroep:
<http://portal.omroep.nllnossites?nav=hthlwCsHjCqBfEwCKHvD> [online] 200S [cit. 2006- 1O-OS]

24

....



spolupráce mezi jednotlivými sdru žen im i . ř ' Zároveň se také rozpoutala politická

diskuse o budoucím financov ání veřej noprávního rozhlasu a restrukturalizaci

jeho okruhů .

Roku 1991 bylo rozhodnuto o zastoupení jednotlivých sdružení na okruzích

veřejnoprávního rozhlasu.

tabulka 2

Stav před rokem 199156

Radio 1

Radio 2

Radio 3

tabulka 3

Stav v

roce

Radio

Radio

2

Radio

3

AVRO, KRO a NCRV

TROS, Veronica a EO

NOS, VPRO a VARA.

AVRO , EO, KRO, NCRV, NPS, TROS, VARA, VPRO

EO, NCRV, KRO, AVRO,TROS, VARA,NOS

TROS , VARA, EO, NPS, BNN, AVRO, KRO, VPRO

Na začátku roku 1995 vstoupila v platnost nová verze mediálního zákona, který

uložila veřejnoprávnímu rozhlasu za povinnost se během dalších pěti let výrazně

odlišit od komerčních stanic a intenzivně spolupracovat. Pokud by jednotlivá

sdružení toto nesplnila, hrozilo by jim při příštím přidělování omezení jejich

vysílacího času
5 8

.

55 Webové stránky organizace STER: < http://www.sler.nl> [onliue] 2005 [cit. 2006-20-05]
56 Webové stránky Publieke Omroep: <http://portal.olll roep.nllnossites?nav=hthlwCsHjCqBfEwCKHvD>

[online] 2005 [cit. 2006-10-05]
57 od podzimu roku 2006 toto rozdělení již neplatí
58 Webové stránky Publieke Omroep: <http://portal.omroep.nllnossites?nav=hthlwCsHjCqBfEwCKHvD>

[online] 2005 [cit. 2006-10-05]
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V druhé polovině 90. let došlo k rozdělení NOS na dvě samostatné organizace:

NOS (Nizozemský výbor pro vysílani'") a NPS (Nizozemský programový

v ýbor'"). NOS se dále rozdělila na část, která zajišt'ovala zpravodajství pro

rozhlas a televizi, a na část, která dostala na starost provozní záležitosti. NPS

začala vysílat na televizním okruhu Nederland 3 a svými pořady se zaměři la na

menšiny a mládež.

V roce 1998 proběhla další reorganizace. Vedení NOS, v jehož če le dosud stál

předsedající jmenovaný královnou, bylo přejmenováno na Kontrolní radu?' .

Vedení celého veřejnoprávního rozhlasu a televize přešlo do rukou tříčlenné

Výkonné radl2
. Kontrolní rada, ve které jsou zastoupena všechna rozhlasová i

televizní sdružení, dohlíží na Výkonnou radu, kteráod 16. září 2002 vystupuje

pod názvem Veřejnoprávní rozhlas, v jehož znakuje červené kolečko a modrý

č tvere ček. Ý"

"Roku 1999 přijala vláda zákon o koncesích jakožto dodatek mediálního

zákona, který veřejnoprávnímu rozhlasu zaruč i l tři televizní a pět rozhlasových

okruhů pro období v letech 2000 až 2010. NOS dostala vysílací práva pro celý

veřej noprávní rozhlas.64
"

Od roku 2000 se přestaly vybírat koncesionářské poplatky a občané používání

rozhlasu a televize začali hradit přímo v rámci svých daní z příjmu.

Veřejnoprávní rozhlas s tímto řešením není příli š spokojený, protože se obává

většího vlivu vlády v budoucnosti, i přesto že od vlády dostal garanci ročních

příjm ů včetně každoročního zvýšení. Jak ukázala úsporná opatření následujících

let (viz níže), obavy to nebyly neopodstatněné . V evropském kontextu je

odstranění koncesionářských poplatků spíše výjimečným krokem, před kterým

mnozí odborníci varují. "Financování veřejnoprávních médií přímo ze státního

59 Nederlandse Omroep Stichting
60 Nederlandse Programma Stichting
6 1 Raad van Toezicht
62 Raad van Bestuur
63 Webové stránky PubliekeOmroep: . . .
<http://portal.omroep.nllnossites?nav=hthlwCsHjCqBtEwCKHvD> [online] 2005 [CIt. 2006- \0-05]

64 Webové stránky PubliekeOmroep:
<http://portal.omroep.nllnossites?nav=hthlwCsHjCqBfEwCKHvD> [online] 2005 [cit. 2006- \0-05]
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rozpočtu je jedním z nejméně bezpečných model ů , při kterém automaticky

vzniká závislost vysílatele na státních s trukturách.ř'"

Nový vládní kabinet pod vedením premiéra Balkenendeho66 po volbách v roce

2002, před nimiž byl v Media Parku v Hilversumu zavražděn kontroverzní

politik Pim Fortuijn, při šel se škrty v rozpočtu veřej noprávního rozhlasu ve výši

30 milionů eur. Ve stejném roce byl proveden průzkum agenturou McKinsey,

který měl ohodnotit efektivitu nizozemského veřej noprávního rozhlasu a

televize. Nizozemská veřej noprávní instituce z této analýzy vyšla velice

pozitivně . Ušetřit by se ale j eště dalo "větš í spoluprací, vytyčením nových c í l ů a

zúžením rnanagementu'" ." Balkenendeho druhý kabinet tedy při kročil k dalším

úsporn ým opatřením: 40 milion ů pro rok 2004 a plánovaných 80mil ion ů v roce

2008 .Veřej noprávní rozhlas tak musel přistoupit k restrukturalizaci svých

okruhů (více v kapitole III) 68

Opatření, ke kterým nizozemská vláda při kročila v posledních letech, jakoby

ilustruje schizofrenii v rozhodování, které podle průzkumu agentury EUMAP a

nadace Open Society Fund čelí evropská média veřej né služby: "Veřej noprávní

sektor si prochází obdobím hluboké krize identity. Najedné straně je

evropskými politiky považován za kulturní bohatství, které je třeba zachovat. Na

druhé straně ale mezivládní a mezinárodní organizace, jako je Světová obchodní

organizace a možná i Evropská komise, kritizují jejich privilegovanou pozici,

která spočívá v tom, že vysílatelé veřej né služby nejen dostávají veřej né finance,

ale zároveň se účastní konkurenčního boje s komerčními stanicemi o výnosy

z reklam.69
"

65 Kolektiv. Television across Europe: regulation, policy and independence. [online] 2005 [cit. 2006
05-12]. Dostupný z WWW<
http://www.soros.org/initiatives/l11edia/articles publications/publications/ellrotv 200510II /sul11 l11arv
2005 10 11.!2ill>, s.60

66 Jan Peter Balkenendc ( 1956)
67 Webové stránky Publieke Omroep:
<http://portal.omroep.nllnossites?nav=hthlwCsHjCq8 tEwCKHvD> [online] 2005 [cit. 2006- \0-05]
6R Webové stránky Publieke Omroep:
<http://portal.omroep.nllnossites?nav=hthlwCsHjCq8 tEwCKHvD> [online] 2005 [cit. 2006- \0-05]
69 Kolektiv. Television across Europe: regulation, policy and independence. [online] 2005 [cit. 2006-

05-12]. Dostupný z WWW<
http://www.soros.org/initiatives/media/articles plIblications/publications/clIrotv 2005101l/slIl1ll1larv

")005101I.pdt> s. 53
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Další významnou událostí začátku nového milénia se stal start nových

digitálních kanál ů: 3VOOR12, NOS Joumaal 24 a Holland Doc

en/Geschiedenis, které provozují od roku 2004 rozhlasová sdružení VPRO a

NOS.

V září 2005 vznikla nová rozhlasová a televizní sdružení, která se kvů l i zatím

nízkému počtu členil zařad i l a do skupiny tzv. "aspirujících rádií" s omezeným

vysílacím časem. Nově vzniklé sdružení MAX se orientuje na pos l uchače starší

padesáti let a nový Llink se zabývá p ředevším ekologickými tématy.

Vznikem duálního systému (více v kapitole ll) bylo nizozemské médium

veřej né služby nuceno přizpůsobit se novým podmínkám. Došlo k několika

přeformátováním veřej noprávních okruhů (poslední zatím v průběhu roku

2006). I když mají nizozemské okruhy veřej né služby ce l kově vyšší sledovanost

než ty české, je klesající počet div á k ů a posluchačů vnímánjako velký problém.

Řešení však nizozemský rozhlas a televize nehledaly až dosud tolik

v komercializaci, jako spíše ve snaze se více odlišit právě od komerčního

vysílání. "V Nizozemsku sice programy média veřej né služby ukazují jasné

znaky komercializace, celkový pohled na veřej nou službu nabízí ale obrázek

relativně bezproblémového programu - i v mezinárodním kontextu je nabídka

poměrně stabilní a májasn ě charakter veřejné služby.7o"Nakolik se dá nové

přeformátování jednotlivých rozhlasových a televizních okruhů z roku 2006

označi t za komercializaci, se ukáže teprve časem . Odhadovat výsledky po

několika málo týdnech je i podle samotného média zatím nemožné.

1.4.6 Digitalizace

Digitální distribuce pro veřejnoprávní rozhlas a televizi znamená úspory na
výrobě a distribuci programu a rozšíření základny di váků a poslucha č ů . Z á rove ň

s sebou ale také přináší nové výdaje na digitální zpracování obsahu, provoz
serveru a internetových stránek, digitalizaci audiovizuálních archivl! a autorská
práva. Veřejnoprávní rozhlas a televize se v současné době snaží naj ít
prostředky, které by mohly investovat donových služeb. Zkoumají se zákonné a
ekonomické možnosti reklamy, možnost zavedení uživatelských poplatků nebo
př íspěvků od provozovatel ů s ítě . Veřejnoprávn í rozhlas a televize musí nyní

70 THIEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fůr GermanistikINederlandistik,1998, s. 267
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více než kdykoliv předtím vyjednávat s rozlíčnými hráči na trhu a pohybuj í se
tedy v daleko komerčnějš ím prost řed í než dříve. 7 1

Tak začíná svou analýzu o nových médiích z dubna2005 Andra Leurdijk a

upozorňuj e tak na výhody a nevýhody digitalizace pro veřejnoprá vní médium.

Během roku a půl , který uplynul od sepsání studie, stačilo Nizozemsko přejít na

digitální systém vysílání.

V noci z 10. na ll. 12. 200672nizozemská mediálníscéna udělala další důleži tý

krok, který se svým významem blíží vzniku duálního systému nebo ho dokonce

i překračuj e . V prosinci 2006 byl v Nizozemsku přepnut dosavadní analogový

televizní signál na signál digitální. Na konci roku 2006 byly k dispozici všechny

televizní a rozhlasové okruhy veřejné služby a regionální kanály, v pr ůb ěhu

roku 2007 se připoj í další komerční a tematické okruhy.

Přepnutí na digitální systém bylo jednodušší než v jiných zemích proto, že

Nizozemsko má nejhustší kabelovou síť v Evropě (na kterou je při poj eno 93%

nizozemských domácností). Digitalizaci předcházel několikaletý proces, kdy

vláda mimo jiné vysvětlovala občanům, že zavedení digitálního vysílání bude

výhodné, protože se tak utvoří zdravá konkurence k rozšířené kabelové

televiziv'(za tu nizozemské domácnosti platily v prům ě ru deset euroměsíčně ,

v nabídce potom měly na třicet programů) a rozšíří se možnosti vysílání.

Již na začátku roku 2002 dostaly dvě uskupení povolení sestavit nabídku pro

budoucí digitální multiplexy. Těmito uskupeními bylo veřej noprávní NOS a

soukromá Digitenne, jíž tvoří KPN Telecom, společnost NOB,Nozema, NOS,

HMG a SBS, Canal+ a KinderNet74
. Na podzim roku 2002 bylo zahájeno

zkušební digitální vysílání v oblasti Arnsterdamu a na konci roku 2002 byla

71 LEURDIJK, Anclra. Overheiclsbeleicl publieke omroepen en nieuwe diensten in vijfE uropese
landen. TNO [online]. 2005. [cit. 2006-11-10]. Dostupný z WWW<
hHp://www.l11 inocw.nl/c1ocull1enten/ol11 roep-doc-2005-tno apriI 2005.pdr>
72 Webové stránky organizace Digitenne: < http://wwlI. .di!.!. itennc.nl>[online] 2006 [cit. 2007-02-0 I]
73 Kolektiv. Advies Commissie Switch-Off.. ..afschakelen om digitaal door te starten. [online] 2002

[cit. 2006-05-12]. Dostupný z
WWW<http://europa.eu.int!inforl11ation socict"!poIicy!cconll111doc.'todays frameworkJd iq,i tal broadc
asting/switchover/nl cu inro switch ofť annex.pdt>
7·1 Webové stránky organizace Digitenne: < http://www.digitenne.nl >[online] 2006 [cit. 2007-02-0 I]
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ministerstvem financí založena odborná komise Switch-Off, které odborně

dohlížela a radila při přechodu na digitální vysílání.

Veřejnoprávní rozhlas a televize začaly di gi tálně vysílat všechny své programy

od února 2004, kdy devíti rozhlasovými a televizními stanicemi pokryl celých

70 procent nizozemského území.

Ostatní celostátní a regionální televizní a rozhlasové stanice mohly o přid ěl ení

frekvencí na digitální vysílání zažádat do 20. dubna 2006, vysílat začnou

v průběhu roku 2007.

Nizozemsko přechodem k digitálnímu vysílání o celých osm let předběhlo

termín, který pro celoevropskou digitalizaci v červnu roku 2006 ustanovila

Mezinárodní telekomunikační unie (IrU) na rok 201575
•

75 Webové stránky Mezinárodní telekomunikační unie:
<www.itll.int/newsroom/press releases/200G/1I.l1 t111 1>[online] 2006 [cit. 2006-22-12]
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II. - NIZOZEMSKÝ DUÁLNÍ SYSTÉM

V první polovině devadesátých let dochází k expanzivnímu rozvoji soukromého

rozhlasového vysílání. Veřejnoprávnímu rozhlasu ubývá posl ucha č ů ' " . Tak tato

věta , kte rou je v knize Od mikrofonu k posluchačům zahájena kapitola o českém

rozhlasu v 90. letech, platí i o Nizozcmsku. I když je historie obou zemí

včetně té mediální - od roku 1945 značně odlišná, k nástupu duálního systému

v nizozemském království i České republice došlo v podobném čase, s přestupní

stanicí v podobě ilegálního a poloilegálního vysílání (v 60. letech nizozemská

stanice Veronica, v 90. letech české Rádio Stalin nebo Rádio Podzemí) a

v podobě poklesu počtu posluchačů. Konečnou stanicí, která je zatím více č i

méně vzdálená jak pro Český rozhlas, tak i pro Publieke Omroep, bude ustálení

rozhlasové krajiny, transformace veřej noprávního rozhlasu a digitalizace.

Jak píše Elis Thiel77
, vznik duálního systému v Nizozemsku na přelomu 80. a

90. let byl neodvratný. .No v ýmediální zákon z roku 1987 mohl jen těžko stač i t

razantnímu vývoji. S rostoucím významem nadnárodního práva začaly směr

vývoje určovat mezinárodní trendy. Mistrným právním trikem pak RTL4 v roce

1989 rozbila televizní a rozhlasový monopol a duální systém se tak stal

skutečností."

Nástup soukromých stanic s sebou přinesl stej ně jako v České republice období

razantních změn , které z část i pokračuj e až do dnešních dnů . Současnou (přelom

roku 2005 a 2006 podle průzkumu Continuu Luisteronderzoek)

nejposlouchaněj ší stanicí je veřej noprávní Radio 2, následované soukromou

stanicí Sky Radio 101 FM (patřící mediální skup ině News Corporation) a Radio

538 (patřící mediální skupině Advent lnternational).

Nizozemská rozhlasová oblast - soukromá i veřej noprávní - prochází obdobím

změn . Veřejnoprávní rozhlas je nucen šetři t kvůli snižuj ícím se dotacím

nizozemského ministerstva školství, kultury a vědy a hledá nové pos l uchače .

76 Kolektiv. Od mikrof onu k posluchačům. Z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas,

2003, s. 397
77 TI-HEL, Elis. Rundfun kwege. Wien: Institut I1Ir GermanistikINederlandistik, 1998,s. 46
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Snaží se rozš í řit své publikum i mimo tradičn í skupinu poslucha č ů vyššího

vzdělání a středn ího a vyššího věku. Změnami prochází však i soukromý sektor,

nové stanice vznikaj í, dříve úspěšné stanice zanikají.

"v ývoj v Nizozemsku ukazuje, že komerční televizní trh - a s ním tedy i ten

nekomerční - j sou velice komplexní a citlivý systém, který funguje podle

"ekologických zákonitostí". To znamená, že každý krok vjedné z dílč ích oblastí

vyvolá následky v ostatních oblastech - některé z nich plánovaně , jiné nechtěně .

Především jsou to však následky nepl ánovan é" ." Nakolik tedy změny

v Publieke Omroep z podzimu 2006 ovlivní děn í v nizozemské rozhlasové a

televizní oblasti - a jestli vůbec - si však budeme muset j eště pár měsíců počkat.

V následující ch podkapitolách se zaměříme na rozhlas veřej né služby, jeho

okruhy a jejich nedávné změny, rozhlasová sdružení, financování rozhlasu, ale

také na soukromé stanice a preference pos l ucha č ů . Z árove ň se pokusíme

nizozemský rozhlasový systém dát do souvislosti s českou realitou.

2.1 Rozhlas a televize veřej né služby

Od roku 2002 má nizozemské veřej noprávní médium ve svém znaku červené

kolečko a modrý čtvereček. Provoz má na starosti organizace NOS, v jeho

vedení stoj í Kontrolní rada, v níž jsou zastoupena všechna rozhlasová sdružení.

Vedením celého média je pověřena tříčlenná výkonná rada. Licence na vysílání

jsou veřej noprávnímu rozhlasu udělovány na deset let (poprvé udělena v roce

2000, koncese tedy platí do roku 2010), jednotlivým sdružením pak na pět let.

Veřejnoprávní rozhlas předkládá Komisariátu pro média plán na celou dobu

platnosti koncese, v současné době tedy platí tzv. Concesssiebeleidsplan 2010.

Kromě celoplošných rozhlasových a televizních okruhů a tematických kanálů

Publieke Omroep tvoří i sít' regionálních stanic Regio Radio. Tak by se dalo ve

vší stručnosti popsat současné upořádání nizozemského média veřejné služby.

V tomto stručném výčtu však chybí jedna zásadní vlastnost nizozemské

audiovizuální mediální oblasti, a to jsou již tolikrát zmi ň ovan á sdružení.

78 TI-IIEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fůr GcrmanistikINcderlandistik, 1998,s. 177
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Na všechny okruhy přispívají svou tvorbou jednotlivá - samostatná a nezávislá 

rozhlasová sdružení, z nichž mnohá mají za sebou již osmdesátiletou existenci,

jiná vznikla teprve v nedávných letech. Právě tato rozhlasová sdružení,jak už

bylo v práci několikrát řečeno, jsou nizozemskou anomálií. "Nizozemský

rozhlas má v mezinárodním kontextu velice dobrou pověst , která se zakládá na

výj imečnosti a pramení ze struktury externího pluralismu. Rozmanitost tu

vzniká díky tomu, že programy nepřipravuj e jen jedna organizace, ale ve

spolcích organizovaná rozhlasová sdružení, která mají svůj vlastní ideologicky

založený p ří stup k médiím a skute č nosti"," píše ve své práci Elis Thiel o

nizozemském veřej noprávním médiu 80. let.

V poslednich letech se však ukazuje, jak píše dále Thiel, že systém externího

pluralismu se do postmoderní společnost i a konkurenčního prostředí přestává

hodit. V diskusích se často přehlíží fakt, že systém rozdě l ení do sloupů je dnes

spíše už jen strukturální pozůstatek z minulosti, který už nemá fakticky žádný

vliv na obsah a vývoj v Nizozemskuje více ov l i vňován mezinárodními trend/ O.

Jednotlivá rozhlasová sdružení tvoří své pořady a reflektují v nich svůj ideový a

světonázorový přístup k realitě , tvrdí na svých internetových stránkách větš ina

z nich. Dlouhodobým poslechem, který bohužel nemohl být podložen žádným

d ůkladným průzkumem (bohužel se autorce nepodařil o podobnou analýzu

opatřit, pokud tedy vůbec něj aká aktuální analýza existuje), se však v rámci

program II pro mladé nebo hudebních pořad ů nedá o něj akém rozdílu mezi

produkcí jednotlivých sdružení mluvit. Pravdou všakje, že v rámci

nizozemského veřej noprávního média také vznikají pořady, které jsou přímo

určeny pro menšinového diváka, například v rámci vysílání židovského

rozhlasu, buddhistického rozhlasu, ale také například zprávy něko l ika

muslimských rozhl asů , které zčást i vznikají také v berberštině nebo arabšt i ně .

Obdobné vysíláni v rámci veřej noprávního rozhlasu a televize nemá podle

informací autorky jinde obdoby. Právě vysílání pro roz l i čné skupiny

obyvatelstva je v zemi, kde roce 2004 podle odhadů nizozemského statistického

79 TI-HE L, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut filrGermanistikINederlandistik,1998, s.l ??
80 TI-HEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fů r GermanistikINederlandistik, 1998, s. 263
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úřadu žilo 3088 152 přist ěhovalc ů " prvni a druhé generace ajej ichž odhad pro

rok 2050 se pohybuje kolem pěti milionů, stále důleži těj ší. Veřejnoprávní

médium a jednotl ivá rozhlasová sdružení tak mají v Nizozemsku vzhledem

k počtu přist ěhovalců a různosti vyznání (protestantismus, katolicismus, islám) i

jasnou integrační roli.

"Masmédia maj í moc vyvolávat pocity sounáležitosti, i když v trochu jiné
podobě a na přechodněj ší dobu, než toho byly schopné tradičn í vztahy.
Vzpome ňte si napřík lad na velká sportovní utkání, koncert v Amsterdamské
aréně, festival písní nebo pohřby a svatbyv královské rodině. To saméplatí ale i
pro pořady a mediální události , které jsou určené pro specifi cké cílové skupiny
nebo subkultury - podobná symbolická spo leče nství mohou tvoř i t i hudebn í
pořady, seriály nebo soutěže. Všemi těmito zp ůsoby média d ůle ž i t ým zp ůsobem

přispívají k rozš iřování názor ů , norem, hodnot a interpretačních vzorců, které se
vztahují k celospolečenským otázkám. 82"

Podle průzkumu však veřejnoprávní médium u přistěhovalců předháněj í

soukromé stanice a rozhlasové stanice z jej ich původní domoviny (více

v kapitole IV)83.

V současné době prochází nizozemské médium veřej né služby reformou,

která se dotýká jak skladby programů,j ejích tvůrců , financí, tak i form átů

jednotlivých okruhů . Tyto změny souvisej í jednak s klesajícím počtem diváků,

ale také s úspornými opatřeními nizozemské vlády. Nejvíce se dotkly

televizních okruhů, které byly v září roku 2006 přeformátovány, zasáhly však i

provoz rozhlasových okruhů - některé citelně, jiné téměř vůbec . Autorka

v následující kapitole popisuje jak současný stav nizozemského média veřej né

služby (prosinec 2006), tak i stav před transformací. Zajímavým faktem přitom

je, že jednotlivé okruhy se transformací více odchýlily od t ěch českých

veřejnoprávních, kterým se dříve v mnohém podobaly.

81Webové stránky nizozemského Ústředn ího ú řadu pro statistiku:
<bttp://statlinc.cbx.nl/StatWeb/print/printing.asp'?validatc=I&STB=T&LA=nl&DM=SL > >[online]
2006 [cit. 2006-22- 12]

82 ťRI SSEN, Valerie; LEURDIJK, Andra; RUTTEN, Paul. Out of focus. Eenanalyse van het WRR
rapport overdetoekomst vande media. TND [online]. 2005. [cit. 2006-11- 10]. Dostupný z WWW<
bup:1Ipics.parta l. omroep.nl/u pnos/2qptonbHC outoťťoces . pd f> . , .
83 BAARDWIJK, Corry; DRAGT, Els; PEETERS, AlIerd; VIERKANT, Paul. Mediagebruiketnische
publieksgroepen2002. [online] 2004 [cit. 2006-17-12]. Dostupný z
WW W<http://www.l11 inoc\\..nl/docll l11enten/briet2k-200·1-doc-34O12a.pdt>
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Jeden z d ů l e ž it ých pozitiv nizozemské mediální oblasti (a tedy i

veřejnoprávního rozhlasu), který je v začátku této kapitoly nutné při pomenout ,

je velká transparentnost (všechna interní rozhodnutí, vni třní analýzy i debaty

jsou k dispozici na internetových stránkách rozhlasu) a veřej ná debata.

V Nizozemsku se o budoucnosti médií veřej né služby vede relativně uzavřená

debata, které se účastní především elity (politici, tvůrci , úzký okruh akademik ů ) .

Přesto j sou ale debaty časté a přes svou jistou uzavřenost transparentní a

přístupné pro většinové publikum'" ,

2.1.1 Etický kodex nizozemského média veřej né služby

Publieke Omroep má svůj vlastní etický kodex s názvem Goed bestuur en

integriteit (Dobrá vláda a integrita) od I. ledna 200685
. V porovnání s kodexem

britské BBC Producers' Guidelines je velice vágní, nekonkrétní a nezabývá se

problematikou , na kterou mohou narazit samotní redaktoři a novináři při své

práci. Upravuje několik dílčích témat jako hlasování mobilním telefonem,

vyhlášení stávky nebo transparentnost práce vedoucích managerů a jejich

komunikace s podřízenými . Na dodržování kodexu dohlíží zvláštní komise

složená z bývalého ministra Hanse Dijkstaala, současné ředi telky

amsterdamského Muzea historie Pauline Kruseman a Marry de Gaay Fortman,

spo l ečnice významné advokátní kanceláře .

2.1 .2 Přehled veřej noprávních rozhlasových a televizních okruhů

Nizozemské profilování rozhlasových okruhů veřej né služby se nij ak významně

neodlišovalo od evropského standardu - fungoval zde jeden zpravodajsko

publicistický okruh, okruh pro mladé, okruh vysílající klasickou hudbu, rodinný

okruh a tematické kanály. "Situace v Nizozemsku se od ostatních zemí ale liší

tím, že díky pluralitnímu systému rozhlasových sdružení je potřeba rozdělit

84 TI-H EL, Elis. Rundfu nkwege. Wien: Institut filrGermanistikJNederlandistik, 1998,s. 264
85 NOS. Richtlijnen goed bestuur en integriteit. [online] 2005 [cit. 2006-05- 12]. Dostupný z
WWW<http://pics.porl:ll.omroep.nl/upnos/ZyzkfujHC PO richtlijn s:unenv def.pdf >
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vys ílací čas mezi jednotli vé světonázorové proudy. ř'" To samé přirozeně platí i

pro televizní okruhy.

Lice nce z roku 2000 byla veřej noprávn ímu rozhlasu a televizi (Publieke

Omroep) uděl ena na tři televizní a pět rozhlasových okruh ů , a to na dobu deseti

let. Veřejnoprávní rozhlas a televize musely předl ožit plán své č i nnos t i do roku

20 10 (Concecci ebeleidsplan). NOS získala licenci na deset let, jednotlivá

rozhlasová a televizní sdružení na pět let.

V pr ůb ěhu roku 2006 došlo z dříve zm iňovaných důvod ů ke znatelnému

přeformátování jednotlivých televizních a rozhlasových okruhů. Televizní

okruhy se tímto krokem více svým formátem při blížily těm českým, rozhlasové

okruhy se od nich spíše odchýlily. Úsporná opatření , která se vyšplhala na 13

milionů euro,87 zasáhla nejvíce televizní vysílání.

Veřej nopr á vn í rozhla s a televize (Publieke Omroep) defino val do podzimu 2006

svůj první televizní okruh Nederlands I j ako ten, "který se soustředí na č lověka

a který poskytuj e hlub ší pohled na vývoj spo lečnosti a společenských směríi"S8 .

Přispívala do něj sdruže ní KRO, NeRV a EO, okrajově také AVRO, MAX,

IKON, RKK, Humanistische Omroep, NMO, OHM , BOS, ZVK a Joodse

Omroep (Židovský rozhlas). Od září 2006 se však Nederlands I profiluje jako

rodinný okruh se širokým spektrem pořad tl.

Druhý televizní kanál Nederland 2 byl do podzimu 2006 rodinným okruhem,

který nabízel zpravodajství, informace, hraný film, sport a kulturní události.

Většina pořadů poch ázel a od sdružení TRa S, BNN, AVRO a NOS. Nově se

druhý okruh zaměři l na náročněj šího diváka, který se hlouběji zaj ímá o kulturu 

částečně tak převzal dřívěj ší roli Nederlands 3.

86 NOS. Q&A Toelichting lntegrale Radiostrategie. [online] 2006 [cit. 2006-01-12]. Dostupný z
WWW< http://w\\.w.xs.1 311.111/- dmedia/l1 os/vr3agal1twoord.pdt>

87NOS. Richtlijnen goed bestuur en integriteit. [online] 2005 [cit. 2006-05-12]. Dostupný z
WWW<http://pics.portal.oll1roep.nlllljJnos/ZyzkflljHC PO richtlijl1 Sall1ellV deCpdf >
88 Webové stránky organizace STER: < http://www.ster.11/ster?n:w=?I> [online] 2005 [cit. 2006-20-

05]

36



Třet í televizní okruh Nederland 3 byl do září roku 2006 kulturním kanálem pro

diváky, "k teří se hlouběji zajímaj í o společnost, politiku a kulturu89" .

Programově byl postaven na sdruženích NPS, YARA, YPRO, RYU a L1ink.

Nový fo rm át Nederlands 3 je určen především pro mladšího diváka.

Celostátních rozhlasových okruh ů existuje v současné době pět (Radio I, Radio

2, Radio 3FM (+ Urban) , Radio 4, Radio 5), svými profily se až do podzimu

2006 velice podobaly svým českým prot ěj š k ům.

2.1.3 Velký třesk 2006

K velkému programovému třesku v Publieke Omroep došlo na podzim 2006 ze

dvou důvodů. Restrukturalizací se mělo ušetřit , zároveň však mě la umožnit

oslovení širšího okruhu div á ků a poslucha č ů . "Celkový podíl veřej noprávního

rozhlasu a televize na trhu klesl z 30,9% v roce 2001 na 28,1% v roce 2005.

Při tom cílem, kterého mělo být dosaženo podle desetiletého

Concessiebeleidsplan, bylo 33%. Navíc ze všech lifestylových skupin90

obyvate lstva se médiu veřej né služby daří oslovit jen skupinu "participujících

občanů".9 1 "

tabulka 4

v ývoj podílu na trhu jednotlivých veřej noprávních okruh ů (celý týden, od 7 do

24 hodin, údaje za celý rok)

2001 2002 2003 2004

Radio 1 8,5 8,6 9,1 8,5

Radio 2 9,7 10,4 10,5 11,1

3FM 10,2 9,7 9,1 6,8

~9 Webové strá nky organizace STER: < hltp:llwww.sler.n/ster?n:l...=.! l> [online] 2005 [cit. 2006-20
05]

90 studie přitom pracuje celkem s osmi lifestylovými skupi ~am i: amb ic~ózní hled~č ~ zábavy, .
bestarostní dobrodruzi, peč liví rodiče, tolerantní kosmopolité, pohodlní občané, lidi zklamaní

spo lečnos t í, věřící , participující občané . .
9 ) NOS. Q&A Toelichting Integrale Radiostrategie. [online] 2006 [C It. 2006-01-12]. Dosrupn ýz
WWW< http://www..\:silall.nl/- dl1ledia/nos/vraap,:Int\\'oord.pdf>
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Radio 4 1,6 1,5 1,6 1,8

Radio 0,8 0,9 0,9 0,9

747

Celkem 30,9 31 31,1 29,1

Dopad přeformátování stanic a úsporných opatření je zatím po něko l ika týdnech

vysílání podle nového schématu těžko měřit. Všech rozhlasových okruhli se

týkala změna v rozdělen í vysílacího času jednotlivým rozhlasovým sdružením.

Každé ze sdružení na jednotlivých okruzích dostalo pevný čas, ve kterém vysílá

své pořady, což je značná změna v porovnání s dřívěj ší formou, kdy byla

sdružením přidělena jen určitý počet hodin napří č všemi okruhy Publieke

Omroep.

tabulka 5

Rozhlasová sdružení a program jednotlivých okruhů veřejnoprávního rozhlasu a

televize (před podzimem 2006)

Nederland

Nederland

2

Nederland

3

Radio 1

Radio 2

3FM

Radio 4

747 AM

92 Humanistický rozhlas
93 Židovský rozhlas
94 Židovský rozhlas

KRO, NCRV, EO, AVRO, MAX, IKON, RKK,

Humanistische Omroep'" , NMO, OHM, BOS, ZVK,

Joodse Omroep9J

TROS, BNN, AVRO a NOS.

NPS, VARA, VPRO, RVU a Llink

AVRO, EO, KRO, NCRV, NPS, TROS, VARA,

VPRO

EO, NCRV, KRO,AVRO,TROS, VARA,NOS

TROS, VARA, EO, NPS, BNN, AVRO, KRO, VPRO

NOS, TROS, AVRO, NPS, VARA, VPRO,

NOS, EO, NCRV, IKON, RKK, OHM, ZvK, BOS,
94Joodse omroep ,
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Rozhlas je v porovnání s televizí levné médium, mezi jednotlivými stanicemi
jsou však v nizozemsk é mediální oblasti značné rozdíly. Výdaje na provoz
veřejnoprávního kanálu jsou o poznání vyšší než u komerčních stanic.
Veřej noprávn í média nabízejí přidanou hodnotu ve formě zpravodajství,
publicistiky nebo registrace koncertů , které je odlišují od komerční nabídky .
Nutná úsporná opatřen í staví veřej noprávní rozhlas a televizi před složité
dilema. Pokud znate l ně sníží rozpočet hudebním stanicím, ztratí tak svou
přidanou hodnotu a ztratí konkurenceschopnost vůč i komerčním stanicím. Škrty
v rozpočtu informativních okruh ů by se mohly odrazit ve snížené kvalitě, což
by mohlo c i te lně zasáhnout dosah okruhu Radio 1. 95

Takto se začíná zdůvodnění podzimních škrtů v rozpočtu jednotlivých stanic.

Z rozhlasových okruh ů byl nejvíce reformován okruh Radio 747, dříve podobný

ČRo 6 - byl přejmenován na Radio 5 a z velké část i se změni l obsahjeho

vysílání i cílová skupina. Publieke Omroep přitom vycházel z toho, že tento

okruh poslouchá málo pos luchačů, a přitom jsou výdaje na výrobu pořadů

neúměrně vysoké": Bohužel se však právě na tomto okruhu vysílalo nejvíce

pořad li pro národnostní menšiny. K větším úsporným opatřením došlo i v rámci

okruhu Radio 1- proběhla integrace televizní a rozhlasové redakce NOS-RTV,

která připravuj e zpravodajství.

S konečným řešením nebyla spokojená všechna rozhlasová sdružení, návrhy

sdružení Educom na vytvoření dvou i nforma čních okruhů - jednoho čistě

informačního, druhého publicistického - nebyly realizovány (údaj ně pro

nedostatečnou propracovanostj'". Přij aty nebyly ani další návrhy týkající se

charakteru Radia 4 (od KRO) a další. Podle něko lika sdružení došlo v rámci

reformování rozhlasu ke znatelné ztrátě informační hodnoty. Vedení Publieke

Omroep přitom přiznává, že změny se bez zásahu do kvality vysílání neobejdou.

"Nutno však podotknout, že jsme politiky a vedení na tuto skutečnost někol ikrát

upozor ň ovali .?" Publieke Omroep si je vědom toho, že kromě programů 3 fM

vysílá především pro starší Nizozemce, spadající do skupiny "participuj ících

95 NOS. Q&A Toelichting lntegrale Radiostrategie. [online] 2006 [cit. 2006-01-12]. Dostupný z
WWW< http://www.xs4all.nl/- dmedia/nos/vraagantwoord.pdt>
% NOS. Q&A Toelichting lntegrale Radiostrategie. [online] 2006 [cit. 2006-01-12]. Dostupný z
WWW< !l!.!.p : llwww. xs4a l l.n l/-dmed i a/nos/vraagantwo~rd . pdl> . .
<)7 NOS. Q&A Toelichting Integrale Radiostrategie. [online] 2006 [CIt. 2006-01-12]. Dostupny z
WWW< htl p : llwww. x s4 a ll . n l/- dmed i a/nos/vra agan two~rd . pd f.> . .
<IX NOS. Q&A Toelichting Integrale Radiostrategie. [onliue] 2006 [CI t. 2006-01-12]. Dostupny z
WWW< http://w\\.\\..:\s.lall.nl/- dmedia/nosivraagantwoord.pdl>
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ob čanů", a pro kulturní elitu. "V krátkém horizontu a při stávaj ících finančních

možnostech se tuto skutečnost ale nepodaří p lně zvrátit.,,99

2.1.4 Financování veřej nop rávn ího rozhlasu

Nizozemské veřej noprávní médium Publieke Omroep (společně rozhlas i

televize) je financováno ze tří základních zdroj ll, stej ně jako například Český

rozhlas: z poplatků di v á ků a poslucha č ů , z reklamy a vlastních zdroj ů. Cesta

financí do nizozemského rozhlasu se však liší od té české. Nizozemci poplatky

za rozhlas a televizi neplatí odděleně jako Češi , ale odvádějí je jako součást

svých daní. Rozhlas a televize své finance pak získávají přes ministerstvo

školství, kultury a vědy.

S ložitější cestu do Publieke Omroep podnikají i ziskyz reklamy. Veškerá

reklama vysílaná na veřej noprávních frekvencích je připravena organizací

STER 100 (Stichting Ether Reclame - Organizace pro reklamu v éteru), která má

jako samostatná instituce v rámci Publieke Omroep právě tvorbu reklamy a

prodej reklamního času na starosti už na čtyřicet leť o l . Prostředky z reklamy

jsou Publieke Omroep přiděleny prostřednictvím ministerstva školství, kultury a

vědy.

Reklamním blok ům v televizi a rozhlase se běžně říká STER blokylo2. Zisky

z reklamy tvoří přibližně třetinu příjmu veřej noprávního média, u Českého

rozhlasu je podíl zisků z reklamyještě nižší. Tento údaj ale není samozřej mě

beze zbytku porovnatelný, protože do rozpočtu Publieke Omroepjsou

započ ítány jak rozhlasové položky, tak i televizní, kdežto Český rozhlas

zahrnuje jen zisk z rozhlasové reklamy. V roce 2007 by měly zisky z reklamy

99 NOS. Q&A Toelichting Integrale Radiostrategie. [online] 2006 [cit. 2006-0 1-12]. Dostupný z
WWW< http://www.xs4all.nl/- dmcdia/nos/vraagantwoord·llill>
HlO slovo ster v nizozemštině znamená hvězda

101 Webové stránky organizace STER: <www.ster.nl/stcr.!nav=hphwJsHCjEdI3 kF>[online] 2006 [cit.

2006-0 1-12]
102 Sterblokkcn
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v Publieke Omroep stoupnout o tři miliony eurolOJ
• Za rok 2004 STER odvysílal

na všech veřej noprávních rozhlasových okruzích asi 220 000 reklamních spotů .

Reklamní blok v prům ě ru trvá tři minuty, v roce 2004 jich bylo nejvíce

odvys íláno na okruhu Radio 3FM104
. Reklama přitom podle mediálního zákona

(Mediawe t) nesmí překročit 15 procent vysílacího času, během jedné vysílací

hodiny se nesmí odehrát více než 12 reklamních minut. Mnohé Nizozemce tak

četné reklam y na veřej noprávním médiu rozči l ují a stěžuj í si nejen na

internetových stránkách Publieke Omroep.

Reklama se nesmí v neděl i objevit v blízkosti bohoslužeb ajiných církevních

programů . V televize se smí reklamní spoty objevit maximálně jednou za 15

minut, v rozhlase jednou za 30 minut. V porovnání s Českým rozhlasem tak má

reklama v rozhlasovém vysílání Publieke Omroep mnohonásobně vyšší

zastoupení (3 potažmo 5 minut denně na okruzích Českého rozhlasu versus 12

minut za hodinu na Publieke Omroep).

tabulka 6

Rozpočet na rok 2004 podle zdroje prostředků 105

Prostředky ministerstva 717 milionů euro (50I milionů

školství, kultury a vědy euro z daní\06a 216 milion ů za

poukázané veřej noprávnímu

rozhlasu a televizi

Vlastní zisky

Rozpočet Publieke Omroep

Prostředky ministerstva

školství, kultury a vědy určené

na přidružené aktivity (orchestr

a sbor, archiv, poštovné)

reklamu107)

86 mil i on ů euro

803 milionů euro

68 mi lionů euro

103 NOS. Q&A Toelichting Integrale Radiostrategie. [online] 2006 [cit. 2006-01-1 2]. Dostupný z
WWW< h tt p : //www. x s4 all. n l/- dmed i a/nos/vraagan lwoord . pd f.> ~ . . .
104 Webové stránky organizace STER: <www.sler.nlinav%zll1bsKsHCIEdBoFIl-IN>[onlllle] 2006 [CIt.

2006-0 1-12] . . .
105 Webové stránky Publieke Omroep: <http.l/portal.omroep.nl/nossltes> [online] 2006 [CI t. 2006-10-

12] . . .. k čá • I d í
106 poplatky za médium veřej né služby od vádějí Nizozernci j a k o st svyc 1 an
J07 prostředky za reklamu získává STER a odvádí je ministerstvu
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Rozpočet složený z poplatk ů daňových popl atn ík ů , zisku z reklamy a vlastních

příjmů se dále rozdě l uje (viz tabulka) mezi jednotlivá rozhlasová a televizní

sdružení a spo lečné výdaje (internet, personální výdaje). Samostatnou kapitolu

rozpočtu tvoří výdaje na zahraniční vysílání Wereldomroep. V následující

tabulce uvádí autorka této práce rozpočtové údaje za rok 2004, protože v době

přípravy práce nebyly kompletní údaje za rok 2005 j eště k dispozici.

K celkový m financím na provoz média veřej né službyje j eště nutné podotknout,

že jednotlivá rozhlasová a televizní sdružení maj í j eště své vlastní prostředky na

provoz, které mimo jiné získávaj í v podobě členských př ísp ě vk ů od svých č lenů .

Z těchto prostředků zčást i financují svůj provoz, část odevzdávají ministerstvu

vzdělání , kultury a vědy.

tabulka 7

Rozpočet média veřej né služby za rok 2004 (rozdě leno podle jednotlivých

- , . o '1' h )108pnj erncu , v ml ionec euro

Rozhlas Televize j iné

NPS,

rozhlasová

sdružení typu

Aa BNN

NOS

Další

rozhlasová

sdružení

Educom

Církevní a jin á

duchovní

sdružení

Internet

Personální

výdaje a

49,3

21,1

0,2

3

6,2

290,2

121 ,3

0,9

25,1

22,1

22,1

68,3

10M Webové stránky Komisariátu pro média:< http://www.cvdlll l.nl/p:H!.es/finzaken.asp.? m== I&>
[online] 2006 [cit. 2006-10-05J
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výdaje za

služby

v ývoj nových

programů

Celkem

Wereldomroep

79,8 495,6

423

132,7

Rozpočet na provoz nizozemského rozhlasového vysílání veřejné služby dosáhl

v roce 2004 celkem asi 2 20I 283 000 korun109(roku 2006 stoupl o 14 mi lionů

euro, pro rok 2007 jsou plánovány škrty ve výši 13 mi lionů euro oproti roku

2006). Rozpočet Českého rozhlasu v témže roce 2004 dosáhl I 577 615 000

korun, rozdíl tedy č iní asi 642 000 000 korun. Při porovnání prům ěrn ých

životních nákladů v Nizozemsku a v Česku 11 0lze dojít k závěru , že provoz

Českého rozhlasu je při podobném počtu okruhů a kan á lů a podobném

formátování stanic v roce 2004 proporčně nákladněj š í než provoz nizozemského

rozhlasu veřej né služby. Nizozemský rozhlas přitom v nedávné době přistoupil

k ci te lnějším škrtům (souvisejícím s klesajícím státním příspěvkem) .

III ') Webové stránky Komisariátu pro média:< http://www.t:vdml.n l..pages/finzaken.asp.?nF· I&>
[online] 2006 [cit. 2006-10-05], údaje z eura na české koruny přepoč ít ány aktuálním kurzem ze dne
28.12.2006 (27,585 korun za euro) . . . .
110 Autorka této práce uznává, že porovnání těchto ve l i č i n v souvislosti s náklady na provoz rozhlasu
není exaktně přesné, ale pouze směrodatné
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l ll tabulka 8

Rozpočet Českóho rozhlasu a nlzozemskóho rozhlasu vol'eJnó slutby na rok 2004 (v CZK)

/'
./ 7

2201283000

ly'

-

./ /.
I ..,

1 577 615 000 I,",

1>11
I -/ /)

,r/ / ./-

Cesky rozhlas

Publieke Omroep - rozh lasové okruhy
(be z výdajů na internet)

500 000 000 1 000 000 000 1 500 000 000 2000 000 000 2 500000000

Podíl koncesionářských poplatků na celkovém financování médií veřej né služby

je v Nizozemsku v porovnání s ostatními evropskými zeměmi nadprům ěrn ě

vysoký, což má za následek relativně vysokou nezávislost média na trhu,

vyzdvihuje Thiel v porov nání se svým domácím rakouským systémem Elis

Thiel nizozemský rozhlasI12.

Porovnáme-li financování Českého rozhlasu a nizozemského Publieke Omroep,

docházíme k závěru, který se neslučuj e s konkluzí Elis Thiel. Koncesi onářské

poplatky se na provozu Českého rozhlasu podílejí větší měrou než u Publieke

Omroep.

I J I údaje Českého rozhlasu čerpány z Ročenky Českého rozhlasu 2004: Kolektiv, Ročenka Českého
rozhlasu 2004. [online] 2005 [cit. 2006-01-12]. Dostupný z
WWW<http://www.rozhlas.cz/rada/dokumcnlY/ zprava! 179824>,
údaje Publieke Omroep čerpány ze stránek Kornisariátu pro média

!illp://www.cvdml.nl/pages/finzaken.asp?m= I&. [online] 2006 [cit. 2006- 10-05], údaje z eura na
české koruny přepočítány aktuálním kurzem ze dne 28.12.2006 (27,585 korun za euro)
J 12 TI-HEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fll r GermanistiklNederlandistik,1998, s. 267
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tabulka 9

Podll jednotlivý ch složek rozpočtu Pub ll eke Omroep

zvláštní prostredky ministerstva F==rl
ško lstv l , kultury a vědy L-Y

vlastní zisky [_--.-- 0

reklama 1...../ - O

poplatky (V Nizozem sku součást 1/ (l
odváděných dan i) -:JC = = = ::-- - ---:::----::-- - - - - - - - - - - - - - - - [)

11 3

tab ulka 10

Podll jednotl ivých slo žek rozpočtu t eského rozhl asu

osta tni tržby

reklama a sponzoring

rozhlaso vé poplatky (
-=--------------------------~/

J 13 údaje Českého rozhlasu čerpány z Ročenky Českého rozhlasu 2004: Kolektiv. Ročenka Českého

rozhlasu 2004. [online] 2005 [cit. 2006-01-12]. Dostupný z
WWW<hllp:l/www.rozhlas.cz/rada/dokumenty/ zprava/ 179824>,
údaje Publieke Omroep čerpány ze stránek Komisariátu pro média
http://\\'ww.cvdml.nl/pages/finz:lken.:lsp'?m= I&, [online] 2006 [cil. 2006-10-05],
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Nejn ákladn ěj šim rozhlasovým veřej noprávním okruhemje Radio I, najehož

provoz ročně padne více než 36 mili on ů euro. Patří ke generalistním stanicím,

"které jsou provozně velmi nákladné a tudíž schopné přež ít jen v celoplošné

podobě , nicméně svým širokým záběrem oslovují velký okruh poslucha č ů

střední a starší generace."!" V rámci úsporných opatření pro rok 2007 by mělo

dojít k integraci televizního a rozhlasového zpravodajského týmu11 5.

Nej větší škrty a změny však postihly druh ýnejdražší okruh - Radio 747 (více

v podkapitol e Velký třesk 2006). Publieke Omroep se v tomto smě ru zachoval

tržně, když se rozhodl nejvíce ušetřit na okruhu, který má nejnižší poslechovost

a přitom druhé nejvyšší náklady.

Nejméně se podzimní změny - rozpočtové i formátové - dotkly okruhu 3FM,

zaměřeného na mladší posluchače .

tabulka II

Náklady na provoz jednotlivých okruhů veřej noprávního rozhlasu (v milionech

euro) I 16

Náklady

na

provoz

2005

N áklady

na

provoz

2006

Radio

36,9

36,4

Radio

2

12,3

12,4

3FM

9,1

9,9

Radio

4

14,6

13,4

11 4 VLČEK, Josef. Formáty rozhlasových stanic. [online] 1998. [cit. 2006-05-10]. Dostupný z
WWW< http://apsv.czJdoc/rada/ zprava/ 179824 > . . .
11 5 NOS. Q&A Toelichting Integrale Radiostrategie.[on line] 2006 [CIt. 2006-01-12]. Dostupny z
WWW< lllli)://www.xs4all.nl/- dll1edia/llos/vraagantwoord.pdf> . .
116 NOS. Q&A TocJichting lntegrale Radiostrategie. [online] 2006 [CIt. 2006-01- 12]. Dostupny z
WWW< http://www.xs.lall.nl/- dmccl ia/nos/vraag,antwoord.pdl>
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2.1.5 Rozhlasové okruhy

2.1.5. 1 Radio 1

Radio I je "zpravodajská a sportovní stanice",jejímž cílemje pos l uchače

informovat o aktuálním domácím i zahraničním dění. Třikrát denně se vysílá

hlavní zpravodajská relace Radio l -Journaal (Žurnál Radia I ), která trvá 25

minut. Posl uchači si ji mohou naladit po sedmé hodině ranní, po poledni a po

páté hodině odpolední. Za týden se tedy vyrobí celkem dvacet vydání (v neděli

se vysílá pouze dvakrát). Zprávy se vysílají každou celou hodinu a také v 7:30,

8:30,12:30,13 :30, 17:30 a 18:30.

Podzimní změny a úsporná opatření roku 2006 se okruhu Radio I , nejdražšího

rozhlasového kanálu, nedotkly tak citelně jako ostatních okruh ů. Rozpočet

z roku 2006 , který dosahoval 36,4 milionu euro, bylo pro příští rok nutné snížit

o tři miliony euro. Jeden milion euro by se mělo podařit ušetřit integrací

rozhlasového a televizního zpravodajství, zbylé dva miliony potom změnou

v '1 J" o bů tvorb 11 7nocrn 10 programu a rerorrnou zpuso u tvor y.

Přípravu zpravodajství a publicistiky (televizní i rozhlasové) bude mít i nadále

na starost i redakce při NOS, ostatní programy budou připravovat všechna ostatní

sdružení podle přesně přidělených časů . NOS přitom zaj išťuje zpravodajství i

pro ostatní rozhlasové stanice, aby byla zaj ištěna jeho nestrannost a nezávislost

na jednotl ivých společenských skupinách.

Další integrální součástí programu je tříhod i nový pořad Langs de Lijn

(Popořadě), který je v éteru denně od osmé hodiny večernÍ.

Oblíbený je také noční pořad Met het Oog op Morgen (S přih lédnutím k zít řku) ,

s vysílacím časem mezi jedenáctou večerní a p ů lnocí. Tento pořad, který roku

117 NOS. Q&A Toelichting Integrale Radiostrategie. [online] 2006 [cit. 2006-01-12]. Dostupný z
WWW< http://\\,\\,\\,. xsil :lll.nl/- dmedi:l/nos/vr:l:lg,antwoord.pdt>
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2006 slavil třicet let od svého vzniku, reprizovala až do podzimu 2006 také

stanice 747 AM a Wereldomroep, vysílající do zahranič í. Tento pořad je

rozdělen do tří pravidelných rubrik: Vandaag in het Nieuws (Dnešek ve

zprávách), De krant van Morgen (zítřej ší noviny) a Den Haag Vandaag (Dnešek

v Haagu).

K posluchačům tohoto okruhu veřejnoprávního rozhlasu podle organizace

STER, která zajišťuje reklamu, patří vzdělan í a zaměstnaní lidé z maj etněj ších

vrstev. Většina z nich žije v oblasti Randstadu a č i le se zaj ímá o společenské

d ě -118em .

Reklama se na tomto okruhu vysílá před každou zpravodajskou relací a po ní,

tedy v každou celou hodinu a v 6:30, 7:30, 8:30, 12:30, 13:30, 17:30 a 18:30.

2.1.5.2 Radio 2

Radio 2 je univerzální okruh, který má podobně jako Český rozhlas 2 - Praha za

cíl bavit a informovat celou rodinu. Radio 2 vysílá hudbu 60., 70. a 80. let a

nizozemskou hudební produkci, formátem se tedy řadí mezi Adult

Contemporary. Od roku 2007 klesne jeho rozpočet o 1,5 milionu euro, které se

přesunou do rozpočtu Radia 5, nástupce okruhu Radio 747. Tyto prostředky by

se mělo podařit ušetřit změnou nočního programu (a jeho dřívěj ším začátkem) a

zlevněním víkendového vysílání. Vedení Publieke Omroep doufá,že tím se

podaří tento okruh omladit a přilákat tak větší množství posluchačů .

Zprávy se na Radiu 2 vysílají každou celou hodinu. D ůlež itou programovou

součástí j sou zábavné pořady jako Spijkers met Koppen (Hřebíček na hl avi čku)

a Capuccino. Ve vysílání mají místo i umělecké a kabaretní pořady . Radio 2

pořádá speciální tematické týdny, ve kterých vysílá jen hudbu a rozhovory

s hosty z jednoho určitého období (například 80. léta). Pořádá také vlastní

113 Webové stránky organizace STER: <\\'\\'\\'.ster.nl.'ster'?nav=hph\\'Jsl-l CjEdBkF>[online] 2006 [cit.

2006-0 I-12]
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koncerty, koncert Top 2000 patří k nejvě tším nizozemským rozhlasovým

událostem.

Reklama se na Radio 2 vysílá každou celou hodinu před vysíláním zpravodaj ské

relace a po něm .

Radio 2 má v pracovní dny horizontální program, od čehož si programoví tvůrc i

slibují větší počet poslucha č ů 119. Většina poslucha č ů má podle údaj ů společnosti

STER, která zaj išťuje reklamu, střední a vyšší vzdělání. Prů m ě rný posluchač má

děti a slušně vydělává. O politiku a aktuální dění se zaj ímá jen středně.

Posluchači okruhu Radio 2 většinou nečtou noviny, ale sleduj í televizi,

především kanály Nederland 2 a RTL 4120
.

2.1.5.3 Rozhlasový okruh 3FM

Třetím okruhem veřejnoprávního rozhlasu, který se zaměřuje především na

mladé posluchače, j e 3FM. Vysílá převážně současnou populární hudbu i

alternativní spolu s populární hudbou, která vznikla od 80. let 20. století. Do

desáté hodiny večerní j e programován horizontálně, v noci dostávají prostor

rů zn é netradiční hudební směry. Nejoblíbeněj šími pořady jsou ranní show OlEL

(Cool) a a dopolední program Arbeidsvitaminen (Vitamíny do práce). O víkendu

jsou hlavní složkou vysílání hitparády. Stanice také živě přenáší koncerty a

hudební festivaly.

Podzimní změny se tohoto okruhu, který v devadesátých letech téměř vstal

z mrtvých, nikterak nedotknou .V 90. letech totiž ztratilo 3FM svou pozici na

rozhlasovém trhu , nejposlouchaněj ší stanicí se tehdy stalo Sky Radio . Propad

pokračoval i v nás leduj ících letech, ze stanice začaly odcházet výrazné

119 Webové stránky organizace STER: <www.ster.nl/ster.? na\.=hphwJsHCjEdBkF>[online] 2006 [cit.

2006-0 1-06] . . .
120 Webové stránky organizace STER: <www.ster.nl/ster?na\.=hphwJsHCIEdBkF>[onhnc] 2006 [ Cit .

2006-0 1-06]
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b · 121 Okoso nosu . ruhu byl dokonce předpovídán i zánik. Od září roku 2004, kdy

byl představen nový programový rámec, při bývá pos l uchačll 122 .

Zprávy NOS se na okruhu 3FM vysílaj í každou celou hodinu, od ostatního

vysílání j sou jako u ostatních stanic oddě l eny reklamními bloky.

Posluchači 3FM jsou mladí lidé, pracující i studenti. Větš i nou tráví hodně času

na internetu, noviny nečtou . Z televizních stanic si oblíbili především Nederland

2, Veronica a SBS 6123
.

2.1.5.4 Radio 4

Radio 4 je stanicí, která byla až do podzimu 2006 podobně naprogramována

jako Český rozhlas 3 - Vltava. Od rána do 22:30 vysílal tento okruh klasickou

hudbu, v noci v rámci Radio4Late Nightji vystříd aly jiné žánry: world music a

jazz.

V rámci změn a úsporných opatření však bylo rozhodnuto, že se "profi l tohoto

okruhu vyčistí a nadále bude vysílat jen klasickou hudbu.,, 124 Přechodem k

výl učně klasické hudbě by se mělo podařit podle Publieke Omroep ušetřit jeden

milion euro. Rozpočet by měl v roce 2007 klesnout j eště o další milion euro,

který chce vedení rozhlasu získat s loučením redakcí a opakováním programů .

V pracovních dnech mají zprávy místo v šest, sedm, osm, devět a dvanáct hodin,

odpoledne potom v pět a v šest hodin, večer v osm hodin a o půlnoci . O víkendu

se zprávy vysílaj í v šest a devět hodin, odpoledne ve dvě a v šest hodin. Od pů l

121 Webové stránky okruhu 3FM: <www.3fm.nl/page/ultimalcrequcsU listory>[onlinc] 2006 [cit.

2006-0 1-06]
122 Webové stránky okruhu 3FM: <www.3fm.nllpage/ullimalerequesU listory>[online] 2006 [cil.

2006-0 1-06]

ID Webové stránky organizace STER: <www.sler.nllslcr.? nav=hphwJsHCjEdBkF>[online] 2006 [cit.

2006-0 1-06 ]
124 NOS. Q&A Toelichting Integrale Radiostrategie. [online] 2006 [cit. 2006-0 1- 12]. Dostupný z
WWW< http://www.xs4all.nll- dmedia/nos/vraagantwoord.pdl>
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šesté do sedmi ráno je navíc vysílán publicistický pořad s názvem Nieuws,

který stejně jako většinu ostatních publicistických a zpravodajských programů

vyrábí redakce NOS. V následujícím ranním programu Viertakt (Tříčtvrteční

takt) má své místo například přehled tisku, aktuální rozhovory a dopravní

zpravodajství. V nočním vysílání se až do podzimu objevovaly medailony

umělců nebo čtená poezie. Radio 4 vysílá také přímé přenosy ze světových i

nizozemských koncertních síní.

K posluchačům čtvrtého okruhu veřejné služby patří především starší generace.

Posluchači čtou noviny i časopisy, z televizních stanic nejvíce sleduj í Nederland

1 a Nederland 2125
. Reklama se vysílá rovněž před zpravodajskou relací a po ní.

2.1.5.5 Radio 747 AMJR1ldio 5

Tohoto okruhu se změny v roce 2006 dotkly nejcitelněji . Radio 747 nejen

změnilo jméno, ale i stavbu svého vysílání. Dříve byl tento okruh

veřejnoprávního rozhlasu určen pro náročné posluchače , podobně jako Český

rozhlas - 6. Posluchačům - stejně jako ČRo6 - nabízel zpravodajství a

publicistiku, v některých pořadech měla své místo i hudba. Mezi jednou a šestou

hodinou ranní tento okruh nevysílal své pořady , ale přebíral vysílání Radio l ,

Od podzimu se z Radia 5 stal hudební kanál s lehkou informační složkou, cílený

především na skupinu lidí starších 55 let nižšího nebo středn ího vzdělán í.

Zaměřuje se na lifestylové skupiny lidí zklamaných společností , pohodlných

ob čan ů a věřících.

Přechodem k novému formátu by se mělo ušetřit 5,5 milionu euro, od dalších

stanic bude do rozpočtu tohoto okruhu převedeno 2,5 milionu euro. Předchozí

styl tohoto okruhu by se měl zachovat ve víkendovém vysílání. K tak radikální

125 Webové stránky organizaceSTER: <www.ster.nl/ster?nav=hphwJsHCjEfFhl>[online] 2006 [cit.

2006-0 1-06]
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změně vedení rozhlasu přistoupilo proto, že "Radio 747 máj en velice nízký

podíl na trhu a nepoměrně vysoké náklady na v ýrobu"!"

Změnou profilu však utrpělo vysílání pro menšiny, mimo jiné například zprávy

v původních jazycích při stěhovalců.

Zprávy, připravované nadací NOS, se vysílaj í každou hodinu. Od šesti, stej ně

jako na okruhu Radio 1, se navíc vysílá půlhodinová zpravodajská relace NOS

Radio I Journaal.

2.1.5.6 Wereldomroep

Wereldomroep, který je mezinárodní stanicí nizozemského rozhlasu veřej né

služby, vysílá v nizozemštině a osmi dalších jazycích (indonézština, španělšt i na,

portugalština , afrikánština, angličtina, němčina, francouzština a papiamento127) .

Wereldomroep patří k nejvýznamněj ším mezinárodním rozhlasovým stanicím

vedle BBC World Service, Voice of America, Deutsche Welle a Radio France

Internationale. "V dřívěj ší nizozemské kolonii Indonésii patří podle pr ů zkum ů

BBC stanice Werelclomroep k těm nejposlouchaněj ším kvů l i svému

objektivnímu a důvěryhodnému zpravodajství128.

Wereldomroep vysílá především zpravodajství, publicistiku a kulturní

programy. Ve svém vysílání a na svých internetových stránkách se ale také

zaměřuj e na Nizozemce žijící v zahraničí a jejich děti , popřípadě potomky

nizozemských emigrantů .

2.1.6 Rozhlasová a televizní sdružení

126 NOS. Q&A Toelichting IntegraJe Radiostrategie. [online] 2006 [cit. 2006-0 1-12]. Dostupný z WWW<
!.illp://www.xs4all.nl/- dmecl in/noslvraagnntwoorcl. pel f>

127 Webové stránky stanice Wereldornroep:
<www.wereldornroep.nl/overrnw/organisatie/geschiedenis>[online] 2006 [cit. 2006-0 1-06]

12M Webové stránky stanice Wereldomroep:
<www.wereldomroep.nl/overrnw/organisatie/geschiedenis>[online] 2006 [cit. 2006-0 1-06]
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Jedinečností nizozemského audiovizuálního prostředí jsou rozhlasová a televizní

sdružení (omroepvereinigingen), jejichžexistence se datuje již od poloviny 20.

let 20. století. Jak už bylo v práci několikrát zmíněno, vznik rozhlasových a

televizních sdružení úzce souvisí s historickým rozdělení nizozemské

společnosti do sloupů . Přes několikeré pokusy rozhlasová sdružení spojit do

celostátního rozhlasu, které se datují j iž od 30. let 20. století, sdruženíj eště

zrušena nebyla a přežívají až do dnešních dní, přestože rozdělení nizozemské

společnosti do sloupů j iž ve většině úrovní pomalu zaniká.

Jednotlivá sdružení jsou samostatné právnické osoby, které pro okruhy veřejné

služby vyrábějí a dodávají programy. Projejich vznikje nutné, aby zastupovala

nějaký směr, který ve veřejnoprávním médiuchybí, a zároveň měl a více než 300

tisíc členů (popřípadě 150000 členů v případě tzv. aspirujících sdružení, která

mají omezenější vysílací čas) 129. To se týká tradičních sdružení, která zastupují

určitou část nizozemské společnosti . Tato sdružení lákají Nizozemce, aby se

stali jejich členy. Za členství se platí roční příspěvek ve výši pěti až šesti euro,

členové dostávají časopis sdružení a mohou se účastnit společenských akcí.

Sdružení lákají nové duše a slibují jim, že tímjejich světonázor získá více

vysílacího času a tedy více prostoru pro š íření specifického pohledu na svět.

Existuj í však i další typy sdružení, která vznikla na základě potřeby plurality

nizozemského veřejnoprávního rozhlasu a televize (například Židovský rozhlas)

nebo na základě konkrétních potřeb (výchovná sdružení).

Z průzkumů diváckého a posluchačského chování však vyplývá, že se větši na

posluchačů při výběru pořadů, které sledují, řídí zaprvé charakterem daného

pořadu, na druhém místě okruhem, na němž je pořad vysílán, a teprve na třetím

místě se nechává ovlivnit tím, které sdružení pořad vyrobilo130.

129 Webové stránky Publieke . . .
Omroep:<http://po!"!,,l.om!"oep.nIInossi!es?nnv=zgxkwCsHiCg13fEnCyBdC» [onimeI 2006 [Cit. 2006-

?J~)-~~bOVé stránky Publieke Omroep: <http://omroep.port,,l.nl/pllbliekcentraal>>[onlinel 2006 [cit.

2006-0 1-06]
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Rozhlasová a televizní sdružení, která vysílají na televizních a rozhlasových

okruzích veřej noprávního média, se dají rozdě l it do čtyř skupin. Existuj í

sdružení, j ež kopírují historické rozděl ení nizozemské spo l ečnos t i do "SlOUpLI" a

mají své členy . Druhou skupinu tvoří NOS a NPS, která nemají své členy,

nezastupuj í žádný ideologický nebo náboženský proud a tvoří obecné programy,

jež doplňují nabídku ostatních sdružení - předevš ím kulturní pořady a

zpravodajství. Třetí skupinou jsou sdružení, která vznikla na základě něj akého

duchovního směru (Židovský rozhlas, Buddhistický rozhlas). A konečně čtvrto u

skupinu tvoří sdružení výchovného rozhlasu a televize (Educom, RVU).

Úkolem koordinovat a říd it jednotlivá sdružení a zároveň skladbu programů

okruhů veřej né služby bylo pověřeno sdružení NOS, které samo také vyrábí

vlastní pořady (napřík lad Radio 1-Journaal). Všechna rozhlasová a televizní

sdružení mají své internetové stránky, na kterých prezentují sama sebe i svůj

program.

2.1.6.1 Přehled rozhlasových sdružení

Pojďme se teď podrobněji podívat na jednotlivá sdružení, která dodávají

program veřej noprávním okruh ům .

AVRO (Algemeene Vereeniging Radio Omroep) - Všeobecné sdružení pro

rozhlasové vysílání vzniklojiž roku 1923, svůj název si nese od roku 1927. 13 1

jak už název napovídá, nezastupuje žádný ideologický ani náboženský směr,

naopak samo sebe vymezuje jakožto platformu pro setkávání r ůzn ý ch

myšlenkových proudů. Sdružení AVRO se věnuje především pět i t é matům 

výtvarnému umění, fauně a přírodě, zdraví, klasické hudbě a divadlu. Připravuj e

televizní i rozhlasové pořady. Kj eho nej známějším po řadům na rozhlasových

vlnách patří hudební pořad Viertakt ( Č ty řtakt) a koncerty na okruhu Radio 4,

pořad Arbeidsvitaminen (Pracovní vitamíny) na okruhu 3 FM nebo přenosy

nočních mší na Radiu 1.

I] I Webové stránky sdružení AVRO:<http://www.avro.nl/v61 over de avro>[online] 2006 [cit. 2006

01 -06]
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BNN se mezi veřej noprávn í rozhlasová sdružení zařad i l až roku 1998132. Je to

sdružení, které vyrábí především pořady pro mladé, kteréjsou svým

charakterem konfrontační , humoristické a kontaktní. BNN si klade za cíl

seznám it celou nizozemskou populaci s vnímáním a životem mladých lidí. Na

3FM například připravuj e ranní pořad Muijst Wanted'r".

EO (Evan gelische Omroep) - Evangelický rozhlas uvádí ve svém mottu, že chce

"přivést lidi blíže k Ježíšoviv'r". Vzniklo v 70. letech 20. století ajak už

samotný název i motto prozrazují, zaměřuje se především na témata, která se

dotýkají víry a křesťanského pohledu na svět. Svými pořady EO přisp ívá na

všechny okruh y veřejné služby. Pro Radio 2 vyrábí napříkl ad pořad De Gouden

Greep (Zlaté držadlo) nebo noční pořad Take it Easy. Pro 747AM produkovalo

nedělní hodinový náboženský hudební pořad Groot Nieuws (Velké noviny) nebo

pořad Ik zou wel eens willen weten (Chci už konečně vědět), ve kterém se

posluchači ptají kazatel ů na otázky spojené s vírou.

KRO (Katholieke Radio Omroep) - Katolické rozhlasové vysílání působí už od

roku 1925, ve 20. letech do rozhlasového éteru například přineslo rozhlasové

hry l35 . KRO chce být vnímáno jako moderní mediální organizace, která

informuje, baví a inspiruje své posluchače a diváky, přičemž vychází

z katolické tradice l36
. Pro Radio 2 připravuje například pořad Theater van het

Sentiment (Divadlo sentimentu) nebo Tijd voor Twee (Čas pro dva), pro okruh

747AM ranní kontaktní pořad KRO's DolceVita, který se zabývá správnými

životními vzory. Populární je především televizní pořad Boer Zoekt Vrouw

(Sedlák hledá ženu).

Llink je nové rozhlasové sdružení, které vzniklo v roce 2000 a které se zabývá

především tématy ekologickými a novým přístupem k řešení problémII

132 Webové stránky sdružení BNN:<http://www.bnn.nl/vicw/ 118227/5086463/596>[online] 2006 [cit.

2006-0 1-06J .. .. , ..
I3J Název je slovní hříčka. Pořadem provází moderátor Martijn MUIJst a vyslovnost MUIJ st Wanted se
blíží anglickému Most Wanted,
114 Webové stránky sdružení EO: <http://www.eo.nl>[online] ~006 [cit. 2006~0 1-06] .
1.15 Webové stránky sdružení KRO:<http://geschiedcnis.kro.nl/laartallenoverzIcht20.aspx>[online]

2006 [cit. 2006-0 1-06] . I' O [ci
DI> Webové stránky sdružení KRO: <http://org,anisatie.kro.nl/doelstelllll g,.aspx>[on IIIc] 2 06 Cll.

2006-0 1-06]
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(veřejnoprávní rozhlas jej na svých stránkách popisuje jakožto idealistický' :").

Kvů l i nízkému počtu členů však nemohlo vysílat na okruzích veřejnoprávního

rozhlasu , Teprve na podzim roku 2004 ministryně pro kulturu Medy van der

Laan rozhodla, že toto rozhlasové sdružení nabídne poslucha čům a divákům

nový pohled na realitu, a proto si zaslouží vysílací čas 138. Ve vysílání

rozhlasových okruhů zatím nemá žádný pravidelný pořad .

Sdružení Max je určené pro posluchače a diváky, kteří patří do věkové skupiny

nad 50 let. Svým vznikem reflektuje zrněny ve složení spo lečnosti , ke kterým

v posledních desetiletích dochází. Podle údaj ů nizozemského statistického úřadu

v roce 2005 z celkových 16 306 000 obyvatel jich 6 542000 překroči lo věk 45

let l39. Svými pořady se chce zaměřovat na konzumenty, kteří "maj í zkušenosti a

věd í, co chtěj í a co naopak nechtějí 140" Sdružení vysílá od podzimu roku 2005 a

jeho cílem je přinést do veřej noprávního média více dramatu, rozhlasových her

a pořadů o cestov ánť", Pro ranní vysílání okruhu 747 AM například denně

při pravuje pořad Ontbij ten met Max (Snídaně s Maxem), který nabízí rozhovory

se zaj ímavý mi lidmi, kteří překročil i věk padesáti let nebo pohledy do historie.

Ne RV (Nederlandse Christelijke Radio Vereiniging) - Nizozemské křesťanské

rozhlasové sdružení o sobě na svých internetových stránkách tvrdí, že

nejdůležitěj šími hodnotami pi'i tvorbě pořad ů jsou respekt a d ůstojnost.

Vymezuje se také aktivně proti společnosti , ve které si podle NCRV většina

I
' r b ' -' 142 Sd - . . tui " . d k 1924

143

myslí, že všec rno Je a musí ýt mozne. ruzern eX1S uJ e JIZo roku

137 Webové stránky Publieke Omroep: <http://portal.omroep.nl/nossites/corporate>[online12006 [cil.

2006-0 1-06] . . .
!JR Webové stránky sdružení Llink: <hllP://www.llink.nl/l-l istorie.130.0.html> >[onhne] 2006 [CIt.

2006-25-03]

139 Webové stránky nizozemského Ústfednlho ú řadu prostatistiku: .
<http://statl ine.cbs.nl/StatWeb/printlprinting.asp?validate=1&STB=T&LA=en&DM=SL>[online]

2006 [cit. 2006-01-06]
140 Webové stránky sdruženi MAX:
<@ p://www.oll1roepmax.nll?waxtrapu=kgxnsCsHnHUZiBEdB>[online] 2006 [cit. 2006-25-031

1·11 Webové stránky sdružení MAX: . . . . ') ') - ~
<http://www.omroepnHlx.nlI.?Waxtnlu.p- kgxnsCsHnHUZIBEdB>[onhne] 2006 [Cll. _006--:,-0...1 ]
1.12 Webové stránky sdružení NCRY :<hllP:llinfo.oll1roep.nl/ncrv?nav-=ksmclsHtGPI-I SX»[online]

2006 [cit. 2006-25-03] .
I.n Webové stránky sdružení NCRY:<hllP://inro.omrocp.nl/ncrv?nav=ksmclsl-l tGPHSX>[onhne]

2006 [cit. 2006-25-03]
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a od roku 2005 deklaruje ve svém víceletém plánu, že se chce vrátit zpět ke

svým protestantským kořenům. Pro Radio2 připravuj e podvečerní pořad

Knooppunt Kranenbarg (Uzel Kranenbarg), pro 747 AM připravovalo dopolední

pořad Plein Publik (Veřejné prostranství), který až do podzimu 2006 přinášel

rozhovory a sondy do života neznámých lidí.

TROS (Televisie en Radio Omroep Stichting) - Televizní a rozhlasová nadace

si klade za cíl být "největš í a nejpřívětivěj ší nizozemskou rodinou" .144Toto

sdružení vzniklo z iniciativy stejných lidí, kteří v roce 1964 stáli za spo l ečností

REM, jež vysílala z mezinárodních vod do Nizozemska". TROS je sdružení,

které si pěstuje své hvězdy a hvězdičky a liší se tak od většiny ostatních.

Připravuje například ranní zpravodajskou show na Radiu 1, pořad Zlaté hodiny

na Radiu 2, hudební hitparády na 3FM a pořad Hudba ke stolu na okruhu

Radio4.

VARA (Vereiniging van Arbeiders Radio Amateurs) Sdružení dělnických

radioamatérů

VARA se orientuje na širokou veřejnost, navazuje na sociálně-demokratickou a

humanistickou tradici. Připravuje například ranní vysílání na Radiu 2

(Ontbijtradio _ Radio k snídani) nebo pořad Skladatel týdne na Radiu4.

VPRO (Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep)- Liberální protestantské

rozhlasové vysílání
VPRO samo sebe charakterizuje jako sdružení, které ve svých programech

vyhledává extrémy. "Děláme to, co jiní už ned ě lait , ale také to, co jiné j eště

nezkusili" _ tak zní jejich heslo. Sdružení připravuj e širokou škálu programli 

od poledního proudu infotainmentu na Radiu 1 po večern í koncerty na Radiu4.

144 Webové stránky Publieke Omroep: <http://portal.omroep.nl/nossites/corporate>[online] 2006 [cit.

2006-25-03]

145 Webové stránky sdružení TROS:< http://tros.nl/indeU1hP?id=72 >[online] 2006 [cit.2006-25-03]
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Kromě všeobecných sdružení fungují i sdružení vzdělávací , a to pod názvem

Educom. Pod sdružení patří dvě organizace Teleac/NOT a RVU. Obě se

zabývaj í tvorbou dokumentárnícha vzdělávacích programů pro širokou

veřejnost i žáky a studenty do osmnácti let věku . Sdružení není založena na

žádném konkrétním světonázoru, který by se snažilo prezentovat. Z rozpočtu

dostávají každoročně zhruba tři miliony euro na rozhlasové vysílání a 25

milionů euro na televizní pořady.

Další důležitou složkou složité nizozemského vysílacího systému jsou sdružení

církevní a duchovní. Patří k nim například IKON - Ekumenický rozhlas

Nizozemska), Human - Humanistické rozhlasové sdružení, NMO - Nizozemský

muslimský rozhlas, R.KK - Římskokatolické církevní společenstv í , NIO

Nizozemský islámský rozhlas, OHM - Hinduistický rozhlas, buddhistický

rozhlas nebo židovský rozhlas.

Přestože církevní a jiná duchovní sdružení nemají rozsáhlý vysílací čas , ale

pouze pár hodin týdně napříč všemi médii, podstatnýmdílem spoluvytvářejí

pluralitu nizozemského mídia veřejné služby. Většina sdružení májen někol ik

zaměstnanců a připravuj í jen několik pořadů a nepravidelných dokumentů .

Všechny se však musejí soustředit pouze na duchovní a církevní témata.

Z rozpočtu za rok 2004 jim bylo určeno 6,2 milionu euro na rozhlas a 22,1

milionu na televizi.

2.2 Soukromé rozhlasové vysílání

Nizozemci v průměru stráví podle průzkumu 22, 6 hodiny týdně poslechem

svého rozhlasového přijímače , v boji o posluchače si z nizozemských

soukromých vysílatelů v roce 2003 vedla mediální skupina NewsCorporation,

Advent lnternational a Bertelsmann. V roce 2005 v Nizozemsku podle ú daj ů
Komisariátu pro média vysílalo přes 250 celostátních, regionálních a lokálních

stanic l46 . Celkově se dá říct , že nizozemské soukromé stanice mají užší profil

146 Webové stránky Komisariátu pro média: <http://www.cvdm.nl> [online] 2006 [cit. 2006-25-03]
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než ty české - existuje tu například stanice zaměřená jen na počasí , celoplošná

jazzová stanice, několik stanic zaměřených na klasickou hudbu, celoplošná

soukromá zpravodajs ká stanice, multikulturní soukromé okruhy, ale také stanice

vysílaj ící ze Surinamu, z Nizozemských Antil a Turecka.

Pokusy o soukromé rozhlasové vysílání se objevily již na přel omu 50. a 60. let,

kdy byl podle Elis Thiel zaznamenán větš í tlak ze strany komerčních subjekt ů ,

který však "nevedl ke vzniku duálního systému, ale kji sté komercializaci uvnitř

médií veřejné služby.1 47" První soukromá stanice Veronica, která začala vysílat

již na počátku 60. let, byla ilegální. Díky novým technologiím- kabelu a

satelitu - se v 80. letech dostala mediální oblast v Evropě do pohybu,

nevyjímaje Nizozemskoť" . Tehdy už soukromé vysílání zvítězi lo. A podílem na

trhuvítězí nad rozhlasem veřejné služby dodnes, i když je například

znevýhodněno tím, že veřej noprávní rozhlas smí vysílat téměř stej ně rozsáhlou

reklamu. Soukromé vysílání však není tolikomezeno zákony, není vázáno

zákonem plurality a pestrosti jako veřej noprávní rozhlas, ale přirozeně zákonem

trhu. Soukromí vysílatelé si ale často na nizozemský rozhlasový systém stěžuj í 

cílí se znevýhodněn i vůči médiu veřej né služby a obviňují vládu, žejim

schválně znovu nepřiděluj e licence a snaží se takodstranit konkurenci Publieke

Omroep 'Y . Pojd'me se podívat, kteří vysílatelé a stanice jsou u pos luchačů

nejúspěšněj ší a posléze se krátce věnovat několika zástupcům nizozemského

soukromého vysílání.

147 THIEL EI' R dlfi 1_ " ege Wien: Institut fů r Germanistik/Nederlandistik,1998, s.45
, " IS. un umOy . · . . di 'k 1998 4-

14R TI-IIEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fůr Germal1ls tlk/Nederlan I St~ , ,s. ) .
149 Například Sky Radio si stěžuje na nizozemskou vládu, že jej v 90. letechJakožto ~onkurencl 3.FM

• • o h " dě l ' I' e ce (Webové stránky stamce Sky Radio:
sch vá l ně znevýhodnila dlouhými pruta y s pn emrn JC n . . .

O 11 76&C te tIDI000017>[onltne] 2006 [CIt. 2007-0 1-0 1]<http://skyradio.nl/ilH.lex.aspx?Chapterl - on en -

59



Podll na t rhu Jednotlivých společnosti podle počtu posluch ač ů (2003)

f>.Jrow Classlc Rock Redio

O Regio Redio (regionálni rozhlas velejné
služby)

O Lokálni korner čm stanice

OBNR Niewsradio

OIO&T Redlo

• Kink FM

I
I

l- J

CRozhlas velejoé služby

News Corporation (Sky Radio. Radio
Veronice)

OT elpe Beheer (Neordzee FM. Redlo 10 Gold) I

OAdvent Inlemationel (Radio 538)

Bertelsmann (Yorin FM. RTL FM)

60

150 COMMlSSARIAAT VOOR DE MEDIA. Concentratie en pluriformiteit van de Nederlandse media

2003. [online] 2006 [cit. 2006-01-03]. Dostupný z
WWW<htl ://www.mediamonitor.nllhtlll l/e1 oC lI lllents/nllllc2003. lel !'>

151 Webové stránky stanice Sky Radio
: ~http ://www . sky rad io . nll i ndex .aspx?C haPlerlD= I I78>[online] 2006 [ci!. 2007-0I-O1.1 .
15_ Webové stránky FD Media Groep:<hllp://fdmediagroep.nl/BNR prohel.htm »[cnline] 2006 [Cll.

2007-0 I-OI]
153 Webové stránky stanice BNR
Nieuwsradio:<!l!!p ://www.bm.nl/StatischInholld.asp?COnlent=S%Ca24e4703878e>[online] 2006 [cit.

2007-01-0 11

2.2.1 BNR Nicuwsradio

BNR Nieuwsradio se pyšní tím, že je jedinou celoplošnou soukromou

zpravodajsko- publicistickou stanicí s non-stop zpravodajstvím Nizozemského

království. Na trhu dosahuje podílu 0,4%151 , studia má v Haagu a Amsterdamu,

v zahraničí má k dispozici sít' vlastních korespondentů . Od roku 2003 , kdy

začala vysílat patří do skupiny FD Mediagroepl52 společně s finančním deníkem

Het Financiee1e Dagblad a finančními a ekonomickými servery. Na padesát

redaktorů této skupiny pracuje pro všechny tři typy médií
l53

.

150
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Stanice vysílá zprávy každou půlhodinu , hlavní večern í zpravodaj ská relace trvá

dvě a půl hodiny. Přes den vysílá publicistické pořady o kultuře , financích,

soudnictví nebo například médiích a diskusní pořady. Hudbu do vysílání

zařazuje jen v rámci speciálních pořadů, například o jazzu. Stanice se zaměřuje

na městské mladé vzdělané posluchače mezi 20 a 49 lety.

2.2.2 Sky Radio 101 FM

Sky Radio 101 FM se soustřeďuj e na mladé posluchače. Vysílal začalo v roce

1988 v kabelové síti v rámci News lntemational Ruperta Murdocha, Až do roku

1995 vysílalo jen v kabelové síti, nedařilo se mu získat licenci na vysílání. Až

od září 1995, kdy po dlouhých soudních sporech s vládou nakonec licenci

získalo, vysílá na FM frekvencích. Často si však stěžuje na chování Komisari átu

pro média a ministerstva školství, kultury a vědy, které mají mediální oblast na

starosti154. Byla to právě tato stanice, které se podaři lo předstihnout

veřejnoprávní okruh 3 FM, a to rok po přidělení FM frekvence !" .

V roce 2006 přešla stanice od News International k mediálnímu konsorciu

vedeném společnost í Telegraf Media Groep, které podporuje finanční skupina

ING. Sky Radio je standardní stanicí svého typu- nabízí nové hity i prověřenou

tvorbu posledních let, zprávy ze showbusinessu a soutěže . I v rámci této stanice

funguje silná vazba mezi vysílanými pořady , webovými stránkami a posluchači ,

kteří mají například možnost na webových stránkách sestavit playlist, ke

kterému pak údajně přihlížej í Dls, Sky Radio je v současnosti (tedy na podzim
. . , h ' d'1 100/ 156

2006) nej poslouchanější soukromou stamci, na tr u ma po 1 10 .

2.2.3 Arrow Jazz FM

154 Webové stránky stanice Sky I" ] 7006 [ ' 7007
Radio:<hltP://skyradio.nllindex.aspx?ChapterIO=1I76&ContentlOI000012 >[on me - 1 CIt. - •

0\ -01]
155 Webové stránky stanice Sky , l I' ] 7006 l ' I 7007·
Radio:<http://skyracl io.nl/ index.aspx?ChapterlO=1I76&ContenllDI000012> on tne - CI . -

OI-OI ] . . - I' ]
15(, Webové stránky stanice Sky Radio:<hltP://www.skyraclto.nl/llldex.aspx?ChapterlO- I178>[on me

2006 [cit. 2007-0 1-0 1]
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Stanice Arrow Jazz, která hraje především jazzovou hudbu, dosahuje podílu na

' v ' 060/157 K v 'trhu ve VYSl , 1 0 • rome Jazzu svým posluchačům nabízí také blues soul, ,

ekonomické zpravodajství a rozšířené zprávy. Tato stanice patří do skupiny

Arrow Media Group stejně jako například Arrow Classic Rock (který je u

posluchačů úspěšnější) . Tato stanice přenáší živě koncerty, které často sama

spoluorganizuje, v jejím vysílání mají místo i diskusní pořady .

2.2.4 Yorin FM/Caz!

Rozhlasová stanice YOfin FM se v roce 2001 stalanástupkyní stanice

Veronica l58, která z moře vysílalajiž v 60. letech. Po svém mnohaletém azylu

v rámci veřejnoprávního systému, kde v 70. a 80. letech přežívala nepříznivé

zákonné podmínky pro soukromé vysílání, se při příležitosti ustanovení

duálního systému vymanila z veřejné služby a vstoupila na trh. Tato hudební

stanice se zaměři l a stejně jako v minulosti především namladé posluchače ,

které lákala nejen hudbou ale i soutěžemi o hodnotné ceny - například o rok

pobytu ve vile v Portugalsku. Vzhledem k dobré znalosti angli čtiny mezi

Nizozemci se často rozhovory odehrávaly v nizozemsko-anglickém znění 

moderátoři se ptali nizozemsky, zahraniční hosté odpovídali anglicky bez

překladu159.

Klesající podíl této stanice na trhu však vedl skupinu RTL Oroup (pozděj i

nazývané Bertelsmann) , pod kterou patřila, k přejmenování stanice a tvorbě

nového programu. Z YOfin FM se v dubnu 20006 stala stanice Caz!160, které se

rovněž zaměřuje na mladé posluchače. Nabízí jim například pořad If I ruled the

world, ve kterém žádá posluchače o nápady, které by prosadili, kdyby k tomu

měli potřebnou moc. Pořad Počkejte na psa (Wacht u voorde hond) je zase

seznamkou _ na internetu je zveřejněn profil jednéosoby, kterou mohou ostatní

posluchači pozvat na schůzku, pokud si je ona osoba vybere. Vše se samozřejmě

objeví ve vysílání. Tyto dva pořady, ale samozřejmě i většina dalších ukazují,

jak úzce je rozhlasové vysílání provázané s internetovými stránkami stanice.

157 Webovéstránky stanice Sky Radio:<http://www.skvradio.nllindcx.aspx?ChapterlO=1178>[online]

2006 [cit. 2007-01-01]
'5xWebové stránky stanice Caz!:< www.caz.nl>[online] 2006 [cit.2007-0 \-0

1
] . , . •

159 Nizozemcijsou podle mých zkušeností ve svých médiích obecn ě zvyklí na anghčtll1u , větš ll1a filmu

v televizi se nedabuje, ale pouze opatřuje titulky . . -
160 Webové stránky stanice Yorin FM:<hllp:llwww.yorin.nl>[onhne] 2006 [CIt. 2006-0 \-0)]
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podle údaj ů výzkumu Continuu Luisteronderzoek si však Caz! vedej eště h ů ř e

než Yorin FM. Zatímco původní stanice ve svých nejhorších dobách dosáhla

2,3% podílu na trhu ( v roce 2002 to bylo j eště 3,7%)1 61 , Caz! měl v říj nu a

listopadujen 1,9%1 62 podílu na trhu.

2.3 Co Nizozemci poslouchají

Z okruhů nizozemského veřej noprávního rozhlasu byl na konci roku 2005 a

začátku roku 2006 nejposlouchaněj ší Radio 2. Vyplynulo to z pr ů zkumu

v chování posluchačů (Continuu Luisteronderzoek), ve kterém sezkoumá podíl

jednotlivých stanic na trhu mezi sedmou hodinou ranní a půlnoc í. P růzkumu se

účastní 15 000 osob starších deseti let, výsledky se předkládaj í za období dvou

měsíců .

Nej poslouchanější stanicí v rámci průzkumu Continuu Luisteronderzoek v roce

2002 bylo Sky Radio, jehož podíl na trhu podle výsledku průzkumu Continuu

Luisteronderzoek do roku 2006 kleslo více než tři procenta. Zároveň klesl i

podíl veřej noprávních okruhů Radio 1 a 3FM. Podíl okruhu Radio 4 a Radio2

naopak vzrostl, II Radio 2 o dvě procenta. Celkový podíl veřejnoprávního

rozhlasu dosahoval v roce 2002 třiceti procent, nejposlouchaněj š í veřejnoprávní

stanicí bylo 3FM (viz tabulka). Na začátku roku 2006měl na trhu nejvyšší podíl

(12,4%) druhý okruh veřejnoprávního rozhlasu Radio 2, čímž pokořil všechny

soukromé stanice. Celkový podíl veřejnoprávních stanic dosahoval na přelomu

roku 2005 a 2006 29,5 procenta.

11>1 Wb ' trá k I . Sky l)adl'o'<llllp'//WWw skyradio nl/indcx.aspx,?ChaplcrlO=11 78>
l
online

1
e ove s ran y s al1lce ..., . . . .

2006 [cil. 2007 -0 1-01] , ? -
162 Wb ' t . k t ' Sky l)ad'lo '<hltp'//www skyradio nllllldex,aspx,ChaQ1.crlO- 1

17S

e ove s ran y s al1lce , ..., . ' ' '
>lonlinc] 2006 [cit. 2007-0 1-01]
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163 J1 ~1 memational key facts - Radio 2002. Paris: lP's Intemational marketing Committee, 2002
165 Webové stránky organizace STE R:<www.ster.nl>[online]2006 [cit. 2007-01-0 1]

Webové stránky stanice Sky Radio:<www.skyradio.nl/index.aspx?ChapterlO=II 78>[online1 2006 [cit. 2007-

Ol-Ol]
160 •stanice Yorin FM přestala v dubnu 2006 vysílat (Webové stránky stanice Yorin FM: <www.yorin.nl>[online]

2006 [cit. 2006-0 1-05])
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4,7

5,1

2,6

2,3

2,8

4,8

7,2

11 ,9

6,7

2,0

1,0

10,8

9,8

9,5

13,2

7,7

3,7

3,1

1,8

14,8

8,0

9,8

10,3

1,6

0,6

na

n

trhu v
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Únor

březe

2002

(podíl

Regionální

Arrow Jazz

Classic FM

Yorin FM I 66

Radio

Regio Radio

SLAM FM

RTL FM

Arrow Classic

stanice

Veronica

Rock

tabulka 13

Rozhlasová

Q-music

Radio 10 Gold

Radio 4

Radio 1

Radio 2

3FM

stanice

747 AM

Radio 538

Sky Radio 10 1

FM

bz



FM

SNR

Niewsradio

Kink FM

CRN

2.3.1.Česko versus Nizozemsko

0,5

0,2

2,4

0,4

0,3

2,6

Porovnáme-li výsledky v podílu na trhu českého veřejnoprávního rozhlasu (data

vycházející z průzkumu MediaProjekt) a nizozemského veřej noprávního

rozhlasu (data vycházející z průzkumu Continuu Luisteronderzoek) za začátek

roku 2006, dojdeme k závěru, že český veřejnoprávní rozhlas si v porovnáni

s nizozemským veřejnoprávním rozhlasem vede hůře.

Prvníokruh nizozemského veřejnoprávního rozhlasu Radio 1, kterýje

zpravodajsko-publicistickým okruhem, je v porovnání s okruhem ČRo 1 

Radiožurnál výjimkou. Radiožurnál má podle výsledků

MediaProjektu/Radiaprojektu téměř devítiprocentní podíl na trhu, podíl Radio 1

překračuj e o dvě deset iny sedm procent (viz tabulka). Podíl obou okruhů však

od roku 2002 klesá .
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RadiožurnálRadio 1
o

o

8.9 -

--
7.2

- -

--

za&llok roku2006 -- - -
-~

- -

.-

Podll na trh u prvnlho verejnoprávnlho okruhu v procentech

167 použity údaje z tabulky 13 . '
168 Kolektiv. Ročenka Českého rozhlasu 2004. [online] 2005 [ CIt. 2006-0 1-12]. Dostupny z
WWW<http://www.rozhlas.czlrada/dokumcnty/ zprava/ 179824>

Druhý okruh nizozemského rozhlasu Radio 2, kterýměl na přelomu roku 2005 a

2006 podle pr ůzkumu Luisteronderzoek nejvyšší podíl na trhu, je rodinným

okruhem, který zhruba odpovídá druhému okruhu Českého rozhlasu Praha.

Zatímco však oblíbenost Radio 1 za poslední čtyř i roky stoupla, oblíbenost

ČRo-Praha klesá. Hovoříme-l i v procentech, podíl druhého nizozemského

okruhu dosahuje téměř 12,5 procenta, podíl českého druhého veřejnoprávního

okruhu dosahuje necelých šest procent.

Tyto dva okruhy si více méně odpovídají. Obě stanice jsou zpravodajsko

publicistické, na Radiožurnálu má větš í zastoupení hudba. Podle výroční zprávy

Českého rozhlasu za rok 2004168 tvoří hudba 44 procent, zatímco hudební složka

na nizozemském Radiu 1je spíše marginální. Podle mého dlouhodobého

sledování se objevuje maximálně jedna tříminutová skladba za hodinu.

167tabulka 14



67

Český rozhlas 2 - PrahaRadio 2
o

4

12,4

-- -----

---

5,9

- - - -

--- - -

10

stanic.

169 použity údaje z tabulky 13 a 18

Podll druhého vefejnoprávnlho okruhu na trhu (v procentech

Stanice mluveného slova pro náročné posluchače - Čr06 a nizozemské 747AM

_ dosahovaly j eště roku 2001 a 2002 podobných v ýsledků (viz tabulka). Za

poslední čtyři roky však 747AM zvedl svůj podíl na trhu o půl procenta, zatímco

podíl Českého rozhlasu 6 klesl až na jednu desetinu procenta (viz tabulka).

Podzimní přeformátování postihlo 747 AM nej citelněji ze všech rozhlasových

12

Dalšími formátově podobnými rozhlasovými stanicemi jsou nizozemské Radio

4 a český ČR03 -Vltava. Obě hrály až do podzimu 2006 klasickou hudbu a

netradiční hudební žánry, ČRo3-Vltava však podle mého dlouhodobého

pozorování dávala větš í prostor mluvenému slovu než nizozemské Radio 4. Za

poslední čtyři roky podíl na trhu nizozemského Radia 4 stouplo pů l procenta (z

1,6 procenta na 2,1 procenta), zatímco Vltava se pohybuje mezi 0,7 procenta

v druhé polov ině roku 2001 a 0,6 procenta v prvním kvartálu roku 2006 (viz

tabulka). Přes jistý ná r ů st obliby u posluchačlJ došlo na podzim ke změnám

profilu tohoto okruhu.

tabulka 15
169



tabulka 16
170

Česká repubflka - podll na trhu (p řelom roku 2005 a 2006)

CRo l . CRo2-Praha CRo3-V1lava
Radiožurnál

11,9
1;5

r--

10,1
--

8,9
.---

I- -- --

5,9
I- -- --

4,9
~

- --- -- - - --.- -
2,7
~

- --- -- -- -- - - I-

0 ,6

II 0,1

14

12

10

o
CRo6 Frekvence 1 Radio Impuls Evropa 2 Radio Blanlk Radio Cas

tabulka 1i 71

Nlzozemsko - podll na trhu (pfelom roku 2005 a 2006)

68

a MUS1C Radio 10 Gold Y n FMRadio 538 Sky Radio
101FM

747AMRadio43FMRadio 2Radio 1

~

12,4
.--- .-

10 10 --_.-

--
7,2

.--- 6,7
.---

I- - - - - --0.4----·-
-- 5,1 r--..---

-- - - - -
- --- - -

2,3

2,1 -- -- __~I-

- -
I- -- - - 1,1

n
o 'no

8

10

12

14

171 použity údaje z tabulky 13

170 použity údaje z tabulky 18



VNizozemsku dosáhla na začátku roku 2006 nejvyššího podílu na trhu

veřejnoprávní stanice Radio 2, v Česku to byla soukromástanice Impuls. Mezi

prvními pěti nejúspěšněj šími stanicemi na nizozemském trhu se na počátku roku

2006 umístily tři veřej noprávní okruhy a dvě soukroméstanice. Nejvyšší podíl

mělo Radio 2 (1 2,4 %), následovaly stanice Radio 538 (10 %) a Sky Radio

101 FM (ID %) a potom veřej noprávní Radio 1 (7,2 %) a 3FM (6,7 %). Do

pětice nejúspěšněj ších rozhlasových stanic na českém trhu se dostaly dva

veřejnoprávní okruhy a tři soukromé stanice, přičemž soukromé stanice obsadily

v podílu na trhu první tři místa (Rádio Impuls s 11 ,9 %, Frekvence I s 11 ,5 % a

Evropa 2 s 10,1 %). Veřej noprávní stanice obsadily až čtvrté a páté místo

(Radiožurnál s 8,9 % a Praha s 5,9%).

Zatímco čtyři celostátní nizozemské veřejnoprávní okruhy dosáhly třetinového

podílu na trhu, čtyři celostátní okruhy Českého rozhlasu dosáhly jen patnácti a

půl procenta (viz tab ulka) - tedy polovičního podílu v porovnání

s Nizozemskem.

V kontextu podílu veřej noprávních stanic na trhuje nutno dodat, že

v Nizozemsku jsou výsledky, kterých okruhy dosahují v poslední dekádě,

považovány za velice problematické. Veřejnoprávní rozhlas a televize se i přes

klesající rozpočet snaží, aby se veřej noprávní okruhy lépe prosazovaly.
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tabulka 18

Rozhlasová Únor- Prosince Rozhlasová III.

stanice březe 2005- stanice a

n Leden IV.

2002 2006173

172

kva

rtál

200

1174

Radio I 8,0 7,2 ČRo l- 12,2

Radiožurn á

I

Radio 2 9,8 \2,4 ČRo2- 6,6

Praha

3FM 10,3 6,7

Radio 4 1,6 2,1 ČRo3- 0,7

Vltava

747AM 0,6 \, 1 ČRo6 0,4

Radio 538 9,5 10,0 Frekvence 9,5

Sky Radio 13,2 10,0 Radio 13,4

10l FM Impuls

QMusic 5,1 Evropa 2 5,0

Radio 10 7,7 5,4 Rádio

Gold Slanlk

Yorin FM 3,7 2,3 Rádio Čas

172
173 lnternatlonal key facts - Radio 2002. Paris: IP's Intemational marketing Committee, 2002
174~ebové stránky organizace STER: <www.ster.nl>[online] 2005 [cit. 2006-01-12]

výsledky MediaProjekt (Intemational key facts - Radio 2002. Paris: lP's Intemational marketing Committce,

2002)

175 • I dvys e ky MediaProjekt/RadioProjekt, (Webové stránky Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni:
<http://www.radiotv.cz/stats/detail.phtml?seasid=20054>[online] 2005 [cit.2006-0I-12])
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III. LEGISLATIVNÍ RÁMEC NIZOZEMSKÉHO ROZHLASOVÉHO

PROSTŘEDÍ

První z ákonné úpravy se nizozemskému rozhlasovému vysílání dostalo na

počátku 30. let, tedy téměř o desetiletí později od vzniku podobné legislativy

v Českos lovensku . Roku 1956 byl vydánzákon o televizi, o desetiletí později

přechodný zákon rozdělil rozhlasová a televizní sdružení do několika skupin.

V roce 1969 nový zákon ustanovil vznik NOS - Nizozemské rozhlasové a

televizní organizace jakožto koordinátora vysílání. Nový Mediawet - mediální

zákon - roku 1988 povolil kabelové vysílání ze zahran ič í a tím de facto duální

systém zaháj il svůj nástup. To by ve vší stručnosti byly dějiny legislativního

omezení rozhla sového a televizního vysílání v Nizozemsku.

Zmíněný Mediawet z roku 1988 (potažmo 1987, kdy byl schválen) určuj e po

mnoha svých dodatcích a změnách nizozemskou mediální oblast dodnes.

Upravuje vysílání soukromých i veřej noprávních médií. Spolu s ním určuje

pravidla hry na nizozemském mediálním písečku také tzv. Mediabesluit - Výnos

o médiích, který zároveň upravuje také tisková média. Mediabesluit v části

zaměřené na audiovizuální média ve většině případů ve stručněj ší formě

parafrázuje Mediawet.

Mediawet se v mnoha ohledech podobá Zákonu o rozhlasovém a televizním

vysílání a zabývá se podobnými tématy. Na rozdíl od českého zákona v něm

však chybějí omezení týkající se obsahu reklamy a není v něm zmíněn ani

nizozemský ekv ivalent práva na odpověď .

3.1 Komisariát pro média

Podle mediální zákona je správním a dohlížecím orgánem pro všechna média

v zemi Komisariát pro média (Commissariaat voor de Media) se sídlem
r . , v"k Hil sum Jeho C

V leny [rnenuje na pět let
v rozhlasovem a televizním mestec u I versuru. .

. " ' h . ' t školství kultury a vědy. Komisariát má
nizozem ská kralovna na navr mmrs ra s , c
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tři až pět členi'! (na rozdíl od české Rady pro rozhlasové a televizní rady, která

má třináct členů) a jeho činnost je hrazenaministerstvem školství, kultury a

vědy . Příslušný ministr má právo nepřijmout rozhodnutí Komisari átu,

rozhodnutí m ů že být zamítnuto rovněž královským výnosem.

Komisariát dohlíží stej ně jako česká RRTV na dodržování mediálního zákona,

od roku 2005 také na dodržování zákonao fixních cenách nizozemských a

fríských knih a koncentraci médií. Kromě toho všaktaké přiděl uje licence

soukromým vysílateli'!m (na pět let), veřejnoprávnímu médiu (celkově na deset

let) a jednotlivým sdružením (na pět let). Dohlíží nad kvalitoua pluralitou

veřejnoprávního média, dodržování žánrových kvót, nezávadností a četností

reklamy a dalšími aspekty nizozemské mediálníoblasti.

3.2Mediawet o veřejnoprávním rozhlase

Nejrozsáhlejší část nizozemského zákona o médiích tvoří podrobné úpravy

nizozemského složitého veřej noprávního systému - média Publieke Omroep,

jeho povinností celkově a specificky také rozhlasových sdružení, která vytvářej í

jeho program.

Úkolem veřejnoprávního rozhlasuje na celostátní, regionální i lokální úrovni

poskytovat pluralistické a kvalitníprogramy, praví se v úvodu III . kapitoly

Mediawet. Právě slovo pluralistické- tedyodrážející pokud možno všechny

názorové proudy v Nizozemsku - je jedním z nejvíce skloňovan ých v tomto

zákoně .

Dalším úkoly Publi eke Omroepje také připravovat program pro Nizozemce

žijící v zahranič í a pro Nizozemce žijící v zámořských Antilách a v Surinamua

celkově zaj išt'ovat provoz vysílání a přípravu pořadů .

Celkovou koordinací publieke Omroep se zabývá něko lik organizací a rad. Díky

loži , ' d v " . koordl'nacvnl' orgány poněkud s ložitějšího
s ožitérnu systemu s ruzemJSou 1

. v ' ' . NOS N'zozen1ského vy'boru pro vysílání,
charakteru. Koordmacl11m organemJe , 1

r d v ' . v vyrábí své vlastní - zpravodajské
který je zároveň i samostatnym s ruzemm, Jez
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a publicistické - pořady, které neref1ektují žádný názorový směr a jsou

nestranné. Jeho úkolem je však také přidělovat vysílací čas jednotlivým

sdružením, zajišťovat vnější komunikaci s jinými organizacemi a spravovat

teletext.

NOS má tři orgány - dohlížecí radu (Raad van toezicht), výkonnou radu (Raad

van bestuur) a kolegium jednotlivých sdružení (college van omroepen).

Dohlížecí rada má sedm členů a je jmenována královským výnosem. Sama

potom po souhlasu ministra školství, kultury a vědy jmenuje výkonnou radu,

která má členy tři . Rady dohlížejí na finanční hospodaření rozhlasu, sestavují

desetiletý plán celého média (Concessiebeleidsplan) a určují profily

jednotlivých okruhů .

Další důležitou složkou vedení Publieke Omroep je programová rada s celkem

20 členy , kteří spolusestavují program a dbají na to, aby v něm byly zastoupeny

všechny "společenské, kulturní, náboženské a duchovní proudy" a aby program

celkově dával vyrovnaný obraz rozličnosti nizozemské společnosti .

Zákon dále stanovuje podíl jednotlivých složek programu na televizních

okruzích veřejné službyl76. Pro rozhlas všakpodobné kvóty nejsou stanoveny.

Vysílací koncesi médiu veřejné služby, reprezentovanémuNOS, uděluj e

královna na doporučení ministra školství nadobu deseti let. Před udělením

koncese musí NOS připravit plán pro další desetiletí a odevzdatjej Kornisariátu

pro média. Tento plán obsahuje údaje o financích, budoucích programech a

publiku a spolupráci s Wereldomroep. Ministr školství zároveň každoročně

schvaluje roční rozpočet veřejnoprávního média, který připraví výkonná rada

NOS. Prostředky jsou pak převedeny z pokladny ministerstva školství, kultury a

vědy na Komisariát pro média, který je dále rozděluje pří slušným sdružením.

176
25

% kulturní program (z toho polovina °umění), 35% informativní a vzd ěl á vac í prog~a~,
maximálně 25% zábavný program, 50% evropské produkce, 50':0vys(\acn~o ča~llJedn~tllVych '")
sdružení musí být pi'lvodní nizozemská nebo frfská tvorb.a (Med.~aW~1. [,on lineJ_;006 [Cll. 2006- \0-L J.
Dostupný z WWW<htt ):llwww.cvdm.nl! a .es/re. el. evlll •.as ). m- w&llash ) )
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Ministr školství rovněž schvaluje existenci nových rozhlasových a televizních

sdružení. Každé uznané sdružení má nárok na finanční podporu z rozpočtu

Publieke Omroep a na určitý počet vysílacích hodin.

Sdružení - ta celostátní i regionální a lokální - jsou podle Mediawet

samostatnými právnickými osobami s vlastní soudní pravomocí. Jejich č lenem

se stane každý, kdo žije na území Nizozemska, překročil šestnáct let věku a platí

členské příspěvky 177 • Počet č len ů je pak dů leži t ý pro zisk vysílacího času .

Povolení k vysílání se však uděluj í i takovým sdružením, které sice nemají

dostatečný počet č lenil , ale která svým zaměřením a backgroundem přispějí

k větší pluralitě vysílání, a tedy pomohou PubliekeOmroep ke sp lněn í jeho

celkových cí l ů ,

V následující tabulce je uveden vysílací čas pro různ é druhy televizních a

rozhlasových sdružení. Tento vysílací čas musejí ze zákona zaplnit beze zbytku

celý. Náboženská a duchovní sdružení musejí čas použít jen na vysílání

náboženských nebo duchovních pořadů, vzdělávací sdruženíjen na vysílání

vzdělávacích programů.

tabul ka 19

Rozhlasová a televizní sdružení a počet jim na rok přidělených vysílacích

hodin l 78

Sdružení s více než 300000

členy

Sdružení s více než 150000

členy

Sdružení s méně než 150 000

členy

Vzdělávací sdružení

NPS - Nizozemská

programová organizace

650 TV, 3000 rozhlas

325 TV, 1500 rozhlas

100TV, 450 rozhlas

500 TV, 475 rozhlas

650 TV, 3000 rozhlas

177 · .. lid t dle zákona nesrnl bm nižší než 4 54 euro za rok (Mediawet, [online] 2006 [cit.j epc 1 10 no a po c J' . ' . ,) _ '. . S>
"006 10 I"] D t ' WWW<http,//www cvdm nllpages/regelg,evlJIg.asp.m- w&t1 ash :> ).!. ) - - L. . os upny z . . . . .
I7X · k ' . á kon ě Mediawet (Mediawet [online] 2006 [CIt. 2006-10-12]. Dostupny zla Je popsano v z, ' . _
WWW<http://www.cvdm.nllpages/regelgeving.asp?m=w&nasil » )
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3.3 Mediawet o soukromém rozhlase

75

Méně než deset procent

celkového ročního vysílacího

času

1300 TV, 1500 rozhlas

Oproti částem věnovaným médiu veřejné službyjsoukapitolyo soukromém

vysílání znatelně kratší. Licence na soukromé televiznía rozhlasové vysílání se

udělují na pět let žadatelům, které schválil Komisariát pro média.

Omezení pro reklamu se shodují s omezením pro reklamu na Publieke Omroep,

což je ve značném rozporu například s českým Zákonem o rozhlasovém a

televizním vysílání a jistě poněkud ztěžuje pozici soukromému rozhlasu.

Výrobci inzerce musej í být ze zákona členy některé organizace pro reklamu, aby

tak podléhali dohledu Organizacepro reklamní kodex (Stichting Reclame

Code). Provozovatelé soukromého vysílánimusejí zároveň přispív at ročně na

provoz Komisariátu pro média.

Reklamu na veřejnoprávním médiu zaj išťuje samostatné sdružení STER,

organizace pro reklamu v éteru. Členy jeho vedeníjmenuje ministr školství. Ti

pak určují tarify za reklamu, kteréj eště schvaluje ministr. Výnosy z reklamy

jdou po odečtení nákladů na provoz STER do pokladny ministerstva, kteréje

přerozděluje do rozpočtu PubliekeOmroep pro další rok ale také například do

fondu pro tisk (Bedrijfsfond van Pers), na provoz zahraničního vysílání

Wereldomroep nebo na provoz Komisariátu pro média.

NOS- Nizozemská televizní a

rozhlasová organizace

STER



IV. VYSÍLÁNÍ PRO SPECIFICKÉ POSLUCHAČ E (podle etnicity 11

náboženství)

Nizozemské veřejnoprávní vysílání vzniklo před více než osmdesáti lety podle

pravidel rozdělení společnosti na počátku 20. století. Díky tehdejší společenské

segregaci rozhlas vysílal odděleně pro několik hlavních skupin obyvatelstva.

Katoličtí biskupové tak například po druhé světové válceneváhali pastýřským

listem zakázat katolíkům poslech pořadů ostatních sdružení!".

V průběhu dvacátého století však postupně zanikalo rozdělení společnosti do

sloupů a spolu s tím i nevraživost jednotlivých sdružení. V rámci média veřejné

služby vznikly dvě zastřešující organizace NOS a NPS, které se starají o

společné programy a vyváženostjednotlivých skupin.

Médium, které vzešlo z rozdělení společnosti , seteď snaží společnost

prostřednictvím pluralitního vysílání lépe integrovat - třeba právě prostorem,

který dostávají jednotlivé společenské složky a který je důležitý pro vědomí

mnohojakosti obyvatel Nizozemského království. Důležitý je také pro větš í

vzájemný respekt mezi Nizozemci, at' už mají jakékoliv kulturní pozadí.

Nespornou roli pro pluralitu médiaveřejné služby hraje fakt, že finance

jednotlivým zástupcům společenských skupin přiděluje ministerstvo školství,

kultury a vědy - potažmo tedy stát- podle schválených a velice explicitních

zákonů. Není tedy na libovůli Publieke Ornroep, jaké společenské skupiny

budou zastoupeny v éteru a kolikčasu a financí dostanou. Je to právě stát a jeho

zákony, kdo určuj e finanční a časová pravidla hry. Právě díky zákonné úpravě je

možné, aby ve vysílání Publieke Ornroep byly zastoupeny všechny skupiny

Nizozemců
l 8o

.

179 HORST H . d D ěiinv Nizozemska. Praha: Nakladatelstvl Lidové noviny, 2005,s.485
180 ' an van er. ~ ..,. . . cin r' aktérům

Stát přitom na druhou stranu neváhá omezIt rozpočet určeny Je ot ivyrn . .
veřejnoprávnlho vysllánl. Následky rozpočtových škrtů přitom z rozhodnuti NOS neJvfc ~ posll.hly
právě okruh 747 AM, který vysllal nejvlceprogramů pro národnostnl a náboženské skupiny (VIZ

kapitola II).
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publieke Omroep jako svůj nejdůležitější úkol označuje právě pokrytí všech

složekobyvatelstva a tedy plnění své sociální funkce, jakmu ukládá Mediawet.

Je tedy pozitivní ukázkou toho, že "média poskytují publiku příklady života

společnosti, jejího jednání, společenské interakce a společenských skupin. [.. .]

Příklady přispívají k socializaci příjemců, nabízejí jim představy a vztahy, které

je vedou k tomu, že nabízenénáhledyna společnosti chápou jako přirození, a

brání jim, aby se chovali jinak a osvojovali si alternativní názory. 181"

Rozpor zde ale logicky existuje mezi snahouo zastoupení všech skupin na

straně jedné a na druhé straně poslechovostí a pokusy ojejí zvýšení, a to mezi

většinovým publikem (vycházej ící ze strany samotné instituce, Komisariátu pro

média a vlády) i v rámci jednotlivých skupin. Právě relativně nízká poslechovost

mezi přistěhovalci je pociťována jako závažný problém. Nejde přirozeně tedy

jen o přidělený čas, ale o počet posluchačů, které se podaří přilákat. Jen pokud

lidé - potažmo tedy zástupcijednotlivých skupin- rozhlas skutečně poslouchají,

dá se hovořit o pluralitním médiu. Jak přiznává sám Publieke Omroep,182zatím

se mu však daří oslovit jen skupinu"participujících občanů" a kulturní elitu.

"Za médium veřejné služby platíkaždý, a takjeho programy měly být přitažlivé

pro každého I83," píše bývalý ministrškolství, kultury a vědy F. van derPloeg ve

své výzvě druhé komoře parlamentu. Zaslal ji před schvalováním nového

přerozdělení vysílacích licencí v létě 1999. Volápo vyváženém zastoupení

jednotlivých skupin v rámci všeobecného programu i pozlepšení specifické

nabídky. Vyzdvihuje roli, kterou mohoumédia sehrát v začlenění přistěhovalců

do společnosti, zlepšení jejich jazykových dovedností a orientace ve společnosti.

Pro vládu jsou výsledky o to důležitěj š í , že každýdesátý Nizozemec je

přistěhovalec první nebo druhé generace
l84

.

181 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod dostudiamédii. Brno: BARRISTER&PRINCIPAL-studio,

2003, 5.150 a 151 ..]D .
182

N
OS. Q&A Toelichting Integrale Radiostrategie. [online] 2006[CIt. 2006-01-12. ostupny z

WWW< hlt ):llwww.xs4nll.nll- dmcdia/nos/vraa.nntwoord.. dl> . . ')006 01-05]
183 PLOEG, Frederick van der. Media- en minderhedenbcleld. [onhne];9?9 [CIt. ; - .
Dostupný z WWW< hll ) : ll l1l i n ()Cw, n l /doc ll l~lcnte n/c ll l t ll ll r- ~lIn l11. ll ~n l~t6:;;[C~f 2006-0 1-05].
184 PLOEG, Frederick van der. Media- en mmderhedenbelcld. [Oll hne ')' - . >
Dostupný z WWW< hll ):llminocw,nlldoCUl11entcll/cuItUlIr-nl1l l11-nl1l l11_6

)97. df
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Funkce to jistě důleži tá je, a to nejen vzhledem k přistěhovalcům a dalším

menšinám, ale i vzhledem k většinové spo lečnosti . Velmi ale záležína tom,

kolik pořady střižené na míru vůbec přilákají posluchačů . Ajak ukazují

například průzkumy mezi přistěhovalc i , lákat je k naladění veřejnoprávních

okruhů se právě moc nedaří. Pozitivním ukazatelem na druhoustranu podle téže

výzvy ministerstva školství, kultury a vědy je, že kulturní menšinyjsou samy

iniciativní v lokální veřej noprávním vysílání. "Agentura ACSi takodhaduje, že

v celém Nizozemsku vysílá asi 120 rozhlasových a televizních sdružení,

organizovaných právě při st ěhovalci . [...] Větš ina z nichfunguje ve čtyřech

nej větších městech. 185"

Pojďme se teď soustředit na vysílání prodva druhy specifických posluchačů 

zástupci jednotlivých náboženských směrů a přistěhovalce . Vědomě

vynechejme skupinu mladých i seniorů, přestože i tytosložky společnosti mají

svá vlastní rozhlasová sdružení (například MAX a Llink). Při porovnání mezi

Nizozemskem a Českou republikou jsou totiž věřící a přistěhovalci tou

nejzajímavější skupinou.

V zemi, která v poslední době čelí značným rozporům a střetům mezi věřícími

různých náboženství, mezi přistěhovalci a většinovou společností (vzpomeňme

jen vraždu režiséra Theo van Goghanebo nedávnýskandál kolem poslankyně

Hirsi Ayaan Ali), je právě vysílání pro specifické skupiny obyvatelstvaa

přistěhovalce důležitou a integrální částí programu pro všechny obyvatele

Nizozemského království. Problémem samozřejmě však zůstává jak skloubit

atraktiv itu pro posluchače a zastoupení všech skupin obyvatelstva

v nizozemském éteru. Je zde však v porovnání s Českou republikou snadnější

prosazovat pluralitu ve vysílání právě díky zákonům a struktuře rozhlasu. To

ovšem neznamená, že vysílání veřejnoprávního média vyře ší všechny spory

mezi jednotlivými složkami společnosti.

185 PLOEG Frederick van der. Media- en minderhedenbcleid. [online] 1999 [cit. 2006-01-05].
Dostupný ; WWW< lillR://l11 inoc\V.lll/doculllcntl:ll/cuItuur-1l1ll 111-1l1111ll26597.pel f>
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4.1 Nizozcmský posluchačpodle příslušnosti k náboženství nebo

duchovnímu směru

Kdo si podrobně prostuduje české zákony, určující vysílání veřej né služby, a

jejich nizozemské protěj šky, nemůže si nevšimnoutzajímavého rozdílu.

Zatímco Zákon o rozhlasovém a televiznímvysílání a Zákon o Českém rozhlase

zmiňuj í otázky zastoupení jednotlivých skupin obyvatelstva, náboženství a

menšiny na několika málo řádcích, nizozemské zákonyjim věnuj í desítky stran.

Na nich je velice expl ici tně určeno, že všechny složky společnosti musejí být

zastoupeny ve vysílání - právě tentoaspekt je na rozdíl od české reality

považován za nejdůležitěj ší rys média veřejné služby.

Podíváme-li se na názvy jednotlivých rozhlasových sdružení, ve velké větš ině

z nich se objevuje jméno té či oné církve nebo náboženství. Všeobecná sdružení,

jako je KRO (Katolické rozhlasové vysílání) nebo VPRO (Liberální

protestantské rozhlasové vysílání), i přes svůj název tvoří náboženské vysílání

více méně okrajově. U většiny jejich pořadů v praxi většinou nelze říct ,

k jakému duchovnímu směru se jeho tvůrci a sdružení hlásí. U dokumentuo

princezně Maximě nebo ranním vysílání pro mladé to lze poznat opravdu těžko .

Náboženská a duchovní sdružení (například židovský rozhlas) - tedy druhý typ

sdružení - však ze zákona musejí vysílatjenpořady s náboženským nebo

duchovním charakterem a nesou tedy přirozeně daleko silněj ší pečeť určitého

názoru na realitu. Připravuj í publicistické náboženské pořady, televizní seriály

(oblíbený byl například seriál Klášter), dokumenty a přenosy ze mší. Každému

z těchto mnoha sdružení Osou mezi nimi i dvě muslimská sdružení nebo

hinduistické sdružení) jsou zákonem přiděleny vysílací časy nacelostátních

rozhlasových a televizních okruzích.Zahrnutí i těch sdružení, která reprezentují

jen okrajové menšiny, právě i těmto minoritám symbolicky přiznává jejich podíl

na nizozemské společnosti a ukazuj e majoritě skutečné složení Nizozernského

království. V českých veřejnoprávních mediích podobné snahy v takovém

rozsahu neexistují, výjimku tvoří několik málo pořadů , které vznikají a rychle

zase zanikají.
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Vysvětlením by mohlo být rozdílné složení české a nizozemské společnosti.

Podle výsledků posledního sčítání lidu z roku 2001 186 se 32 procent obyvatel

České republiky hlásí k víře (z toho 26% k římskokatolické církvi187). Z údajů

nizozemského statistickéhoúřadu z roku 2003 188 vyplývá, že téměř 58%

Nizozemců je věřících. Nejvíceje stej ně jakov České republice římských

katolíků (31 %). Následuj í protestanti (14%), kalvinisté (7%) a muslimové

(5,7%).

Užjen z těchto čísel je patrné, že nizozemskou společnost na rozdíl od té české

tvoří více rozrůzněných skupin. Češi se dají v podstatě rozdělit na lidi bez

vyznání (6 039 991 podle sčítání lidu v roce 2001 189
) , římské katolíky (2740

78019°) a příslušníky jiných vyznání (přibl ižně 1,5 milionu obyvatel).

Nizozemská společnost se již štěpí na více výraznějších skupin - římské

katolíky, protestanty, kalvinisty a muslimy. Díky tomu, že se liší složení

nizozemské a české společnosti zastoupením věřících a zastoupením , liší se i

vysílání veřejnoprávního médiaprospecifické skupiny obyvatelstvapodle

vyznání. Složení společnosti ale podle výsledků této práce neníjediným

důvodem pro jistou homogennost Českého rozhlasu a pluralitu nizozemského

rozhlasu veřej né služby. Svou podstatnou roli hrají i historické důvody spojené

se vznikem rozhlasu a rozdělením společnosti do s loupů (které přirozeně rovněž

souvisejí s rozložením společnosti). Právě díky tomu, že rozhlasové vysílání

připravují jednotlivá samostatná sdružení, tvořící podle svého vlastního pohledu

na svět, a nestranné výbory (NOS a částí své produkce i NPS), vzniká větší

prostor pro pluralitu. Ve vysílánípakmají prostor jak konzervativníkatolické či

kalvinistické pořady, tak i vysílání pro muslimy

I Kb Webové stránky Českého statistického úřadu: <http://www.czso.czJs ldb/sldb200t.nsf'taxICZ OOOU>

[online] 200 I [cit. 2006-01-05] .
187 k dalším cirkvlm patři clrkev československá husitská (0,9%), československé clrkev evangelická
(1,1%), pravoslavná církev (0,2%) a Náboženská společnost Sv ědků Jehovových (0,22%) (We~ové
stránky Českého statistického ú řadu: <http://www,czso,czJsldb/sldb200 l.nsf/tax/Cl OOUO> [online]

200 1 [cit. 2006-01-05]) ..
IKK Webové stránky nizozemského Ústředního ú řadu pro statistiku: <http://www.csb.nl/nl-
nl/l11enu/themas/dossiers/aIlochtonen/pubIicaties/artikelen/archiern0003/2003-1298-\\'111. IItm>

[online] 2005 [cit. 2006-01-12] . .
IK9 Webové stránky Českého statistického Maclu: <!l!!.r1://www.czso.czJslclb/sldb200I.nsfllax/CZOOUO>

[online] 2001 [cit. 2006-01-12]
190 Webové stránky Českého statistického úřadu :
<http://,,,w\\,. czso.czJsldb/sldb200 t.nslltax/CZOOOO> [online] 200t [cit. 2006-01- 12]
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Každá složka společnost i tak má možnost si vybrat vlastní program nebo pořad

určený přímo j í, přičemž má ale příležitost sledovat i naduchovním nebo

náboženském směru nezávislé programy NOS, které mají integračn í platnost.

4.2 Vysílání pro přistěhovalce

Každý desátý Nizozemecje imigrantem nebo minimálně jedenz jeho rodičů byl

přistěhovalcem I , V Česku žije zatím2,7% cizinců '. Imigranti v Nizozcmsku

tvoří vcelku silnou skupinu, která je vidět nejen v nizozemských médiích, často

v nepříznivých konotacích. Právě médium veřejné službyse snaží tento mediální

zvyk a klišé překonat - začlenit přistěhovalce do všeobecného vysílání, zároveň

však také připravovat pořady určené přímo jim, mnohé v původních jazycích

(vysílány byly na okruhu 747 AM).

tabulka I

3Země , odkud

pocházej!

přistěhovalci nebo

jejich rodiče

Turecko

Maroko

Surinam

Antily, Aruba

Čína

Celkem

obyvatel

Nizozemska

Jejich počet v roce

2002

320 000

273000

309 000

117 000

32000

161 06816

Procento

obyvatelstva, které

tvoři v

Nizozemsku

2%

1,7%

1,9%

0,7%

0,2%

I AGT EI . PEETERS Allerd: VIERKANT, Paul. Mediagebruiketnische
BAARDW IJK, Corry; DR ,s, , J? 6 t . z

publieksgroepen 2002. [online] 2004 [cit. 2006-17- _l os upny d"
. II I t Ibrief1k-?004-doc-34012n.p v

WWW<hllp:llwww.Il11110cw.n l ocumen en - -II cz/sldb/sldb"JOOI nsfrtax/CZUOOO>
2 Webové stránky Českého statistického ú řadu : <http: wWW.czso. . -' . -

[online] 200 I [cit. 2006-01-12] . S AH d: VIERKANT Paul. Mediagebruik etnische
3 BAARDWIJK Corry; DRAGT, Els; PEE rER , er , . '

. " . 2004 [ it 2006-17-12]. Dostupny z
publteksgroepen 2002. [onltne] CI ., .: 7 ' ?004-doc-34012a. di>
WWW<htt ):llwww.ll1 inocw.nl/doculllenten/blleLk--

81



82

Z celkové rozhlasové nizozemské nabídky u přistěhovalců vyhrávají soukromé

hudební stanice, vyplývá z průzkumu z roku 2002
196

• Přistěhovalci v něm měli

Pos luchači rozhlasu

39%

37%

79%

70%

69%

92%Nizozemc i

Antilané

Člňané

Surinamci

tabulka 21

1?50byvatelé Nizozemska podle země

původu

Turkové

Marokánci

Z výzkumů je patrné, že přistěhovalci v průměru méně poslouchají rozhlas než

většinová společnost (viz tabulka). Tím se snižuje dopad rozhlasujako média

obecně a samozřejmě i dopad veřejnoprávního rozhlasu. Publieke Ornroep

obecně má větší úspěch u starší generace. Věkový průměr přistěhovalců je nižší

než průměrný věk většinové společnosti, o to má také veřejnoprá vní médium

mezi imigranty méně fanoušků. Přistěhovalci , z nichž většinu tvoří mladí,

v průměru dávají přednost hudebním stanicím stejně jako ostatnímladí

Nizozemci. O tom, že na okruhu 747 AMhrají pravideln ě zprávy v berberštině ,

papiamentu nebo arabštině, většina přistěhovalců vůbec neví. 194

194 BAARDWIJK, Corry; DRAGT, Els; PEETERS, AlIerd; VIE~KANT, Paul. Mediagebruik etnische
publieksgroepen 2002. [online] 2004 [cit.2006-17-12]. Dostupny z
WWW<htlp:llwww.lllinocw.nl/doclI lllenten/briel2k-2004-doc-34O12a.pdl> di bruik . h
195 BAARDWIJK, Corry; DRAGT, Els; PEETERS,AlIerd; VIE~KANT, Paul. Me iage rul etmsc e

publieksgroepen 2002. [online] 2004 [cit. 200~- 1 7- 12]. ?os~p~ny z').
WWW<htlp://www.lllinocw.nlldoclll11enten/bnef2 k-2004-doc-J40L I.pdl> I M di bruik tni h
1%BAARDWIJK, Corry; DRAGT, Els; PEETERS, AlIerd; VIE~KANT, Pau . e rage rul e ruse e
publieksgroepen 2002. [online] 2004 [cit. 2006-17-12]. Dostup~ny z.,

. lid tCll/bl"le""k-')004-doc-J40 I_a.pdl>WWW<htlp:llwww.llllllocw.n ocIII1lC11 ' ''' -

Pořady pro přistěhovalce připravuje Nizozemský programový výbor(NPS),

vzdělávací sdružení a také jednotlivá náboženská a duchovní sdružení. Tato

složka vysílání veřejné služby na sebe často strhává pozornost politiků i

mediálních analytiků. Politici věří v integrační potenciál médií veřejné služby,

zároveň si ale uvědomují , že pořady si mezi přistěhovalci nezískávají velkou

oblibu . Ukazují to výsledky posledních ročníků výzkumu mezi pěti skupinami

přistěhovalců , které se od poloviny 90. let konají z iniciativy Publieke Omroep.



jmenovat pět svých nejoblíbenějších rozhlasových stanic. Okruhy veřej né služby

zvítězily jen u Číňanů, u ostatních čtyřech národnostních skupin zvítězi ly Sky

Radio, Yorin FM a Radio 538.

Z rozhlasových sdružení má mezi přistěhovalci nej více posluchačů Nizozemský

muslimský rozhlas (27% marockých rozhlasových posluchačů, 14% tureckých

rozhlasových posluchačů) a Hinduistický rozhlas OHM (1 5% surinamských

posluchačů, 7% marockých posluchačů). Přistěhovalci rovněž přes satelit

poslouchají vysílání ze své vlasti ve vlastních jazyce, nizozemské stanice však

hr , ·0197vy avaj t .

Na konci 90. let se začalo v Nizozemsku uvažovat o spuštění multikulturního

hudebního rozhlasového okruhu, který byosloviljak při stěhovalce, tak i

většinovou společnost ' " , Celostátní okruh sice nakonec nevznikl, NPS však

začalo připravovat vysílání pořadů s názvem Urbania, které se formátem blíží

zamýšlené stanici. Mezi přistěhovalc i je však ještě méně oblíbený než vysílání

OHM a NMO.

tabulka 22

1 99Nej oblíbeněj šl 2.

stanice

Turkové Sky Radio Yorin FM

Marokánci Radio 538 Yorin FM

Surinamc i Yorin FM Sky Radio

3.

Radio 538

Sky Radio

Surinamsk

é

rozhlasové

stanice

Antilané

Č íň ané

Sky Radio

747 AM a Sky

Radio

Yorin FM Radio 538

Yorin FM

197 BAARDWIJK, Corry; DRAGT, Els; PEETERS, Allerd; VIE~KANT, Paul. Mediagebruik etnische
publieksgroepen 2002. [online] 2004 [cit.2006-17-12]. Dostupny z
WWW<!l.W):1Iwww.l11 inocII..nl/docul11cllten/brief2k-2004-~oc-340.12a.pdl> .
I'IKPLOEG F d . k n der Media- en minderhedenbeleld. [onhne] 1999 [CIt. 2006-0 1-05].

, re enc va . "6-97 df >
Dostupný z WWW< http://l11inocII'.nlldoclImelltell/clIl tllllr-llmnl-lll1l l1l_ :I .p . . .
19') BAARDWIJK, Corry; DRAGT, EIs; PEETERS, Allerd; VIE~KANT, Paul. Mediagebruik etnische

publieksgroepen 2002. [online]2004 [cit.2006-17-12]. Dostupny z
. lid ' t Ibl··lef2 k-?004-doc-34012a.pd!>WWW<hllp://WWW.l11 l11ocw.n OClIl11Cn Cll - -



Přestože se pořady pro přistěhovalce a o přistěhovalcích potýkají s nedostatkem

posluchačů, mají svou integrační funkci a především ukazují většinov é spo lečnosti,

která má zájem, život přistěhovalců z trochu jiného úhlu než soukromá média. Už jen

kvůli tomu, že v mnoha redakcích jednotlivých sdružení jsou zaměstnáni právě

příslušníci menšin .

V České republice až na výj imky v podobě slovenského vysílání na Českém

rozhlase, pořadu Cizinci v Česku na ČRo6 , zpráv v anglickém, německém a

španělském jazyce neexistuje pestřej ší nabídka pro přistěhovalce . Na rozdíl od

nizozemských zákonů ty české tento druh pořadů tak expl ic itně nevyžadují.

Mnozí jistě namítnou, že vysílání pro imigranty není nutné, protože v Česku žije

jen 87 789 Ukrajinců, 49 446 Slováků, 36 833 Vietnamců a 17 810 Poláků2OO a

cizinci tu tvoří jen necelá tři procenta obyvatelstva. Adé la Posp íchalov á ř" , která

vede někol ik let projekt Migrace ve společnosti Člověk v tísni potvrzuje, že

podle jejíh o názoru by si pořady pro přistěhovalce na Českém rozhlase získaly

posluchače, zvlášt' kdyb y poskytovaly praktické informace o životě v Česku

v několika j azycích. Problém by podle jejího názoru mohl být v jazyce, ve

kterém by byly pořady vedeny (češtině mnoho přistěhovalců nerozum í

dostatečně, dvojjazyčné pořady je složité připravi t a pořady v původních

jazycích by mohly vyvo lat negativní reakce posluchačů) .

" Média nestojí a nemohou stát vně "své spo lečnosti" a kultury, nýbrž jsou jejich

součástí - j sou jimi ovlivňovánaa sama je ovl ivňuj í.
202

,, A také ilustrují chován í

dané kultury a společnosti k menšinám. Nizozernské médium veřejné služby se

pokouší nalézt cestu k přistěhovalcům, zákony tu přesně určuj í podmínky hry.

Bohužel se ale ne vždy daří oslovit cílovou skupinu. Česká média veřejné služby

mezitím tuto menšinovou cílovou skupinu víceméně ignorují podobně j ako

zákonné úpravy.

200 Webové stránky Českého statistického úřadu : . _ .
<hltp://wlV w.czso.Ci'J cizlcizinci.nsl'fi/pocet cizinclI \' cr > [onlineJ200) rCIt. 2006-0 1-12]
20 1 rozhovor z prosince 2006
202 JIRÁK. Jan; KŮPPLOVÁ, Barbara. Médiaa společnost. Praha: Portál, 2003, s. 55
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7. ZÁVĚR

Úkolem této práce bylo porovnat české a nizozemské rozhlasové prostředí a

zjistit, zda se liší struktura vysílání veřejnoprávního rozhlasu v České republice

a Nizozemsku, určeného specifickým skupinám obyvatel.

Nizozemský a český rozhlas veřejné služby majíodlišnou historii a díky tomu

také odlišnou strukturu. Nizozemský Publicke Omroep, které vzešel z rozdělení

společnosti do sloupů a odděleného vysílání jednotlivých sdružení, se teď snaží

společnost prostřednictvím pluralitního vysílání lépe integrovat, a to

zastoupením všech složek společnosti vjeho pořadech ajejich tvorbě (ale také

důležitou všeobecnou složkou programu, tvořenou sdružením NOS). "Za

médium veřejné služby platí každý, a takjeho programy měly být přitažlivé pro

každého'"," píše bývalý ministr školství, kultury a vědy F. van der Ploeg ve své

výzvě druhé komoře parlamentu. Tento úryvek jeho dopisu by se mohl stát

mottem Publieke Omroep, které neustále vyzdvihuje význam své plurality jako

svůj nej důležitějš í úkol a zároveň se snaží oslovitco nejširší okruh posluchačů

napříč všemi skupinami. Podobné snahy mají samozřejm ě i soukromí vysílatelé,

s nichž někteří se zaměřují právě na specifické skupiny. Z více než 250 stanic,

které v Nizozemsku vysílají, jsou to desítky. Patři k nim multikulturní stanice,

stanice vysílající v turečtině nebo například i jazzové stanice, které se zaměřuj í

na vcelku úzký okruh obyvatelstva.

Zatímco Český rozhlas je spíše zdánlivým názorovým monolitem, jehož

pluralita není nikterak zdůrazňována ani požadována, nizozemský rozhlas

veřejné služby je pluralitní platformou pro mnoho různých sdružení, která tvoří

vysílání a zastupují různé přístupy k realitě.

Nizozemské zaměření na skupinyje umožněné rozděleným financováním

jednotlivých skupin, silnou pozicí ministerstva školství, kultury a vědy,

zákonnou úpravou i tradicí nizozemského rozhlasu. Tím, že jsou pravidla

explicitně stanovena a plnit se musí, je snazší tvořit pluralitní program, i když se

203 PLOEG Frederickvan der. Media- en minderhedenbeleid. [online] 1999 [cit. 2006-0 1-05].
Dostupný ; WWW< http://minoclV.nlldocumenten/cultuur-nlllJl1-nmm26597.pdf>
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pod le Elis Thiel
204

v posledních letech ukazuje, že systém externího pluralismu

se do postrnodemí společnosti a konkurenčního prostředí přestává hodit a vývoj

v Nizo zemskuje dnes více ovli vňován mezinárodními trendy.2os Pravdou však

je, že historie má stá le svůj silný vliv na současnost, minimálně v rozdělování

vysílacího času jednotlivým skupinám, které zase zaj i šťuje jejich zastoupení ve

vysílání - i díky tomu, že právě mezi tvůrci Publieke Omroep jsou zastoupeni

příslušníci všec h specifických skupin (tedy například i přistěhovalc i). Ve

vysílání mají tak své místo garantované zákonem jak nizozemští hinduisté,

mu slimové a kato líci, tak i žáci a studenti, starší generace, katolíci, kalvin isté a

další.

Z tohoto pevně daného vymezení programu by se mohlo zdát že nizozemský

rozhlas si těžko hledá cestu ke svým posluchačům . Přes značný pokles

poslechovosti po vzniku duálního systému na začátku 90. letech, kdy posl uchači

více ladili soukromé stanice stejně jako v České republice, si však Publieke

Omroep v podílu na trhu vede v současnosti lépe než Český rozhlas (viz tabulka

18). Veřejnoprávní okruhy mají o patnáct procent vyšší podíl na trhu než

okruhy Českého rozhlasu.

I tento téměř třetinový podíl Publieke Omroep a ministerstvo školství, kultury a

vědy vnímají j ako nedostačující. Na podzim roku 2006 tak došlo k úpravě

profilů j ednotlivých okruhů a k redukci jejich rozpočtu (snížení rozpočtu mělo

na svědomí rozhodnutí vlády - finance médiu přiděluje právě výše zmíněné

ministerstvo. Zajímavým faktem je, že do pokladny ministerstva jdou i zisky

z reklamy na veřejnoprávních okruzích, a to je pak dále přerozděluje.) Nejvíce

zasažen by l okruh 747 AM, který nabízel právě častěji než ostatní vys ílání pro

menšiny (například zpravodajství v berberštině, pořady muslimského rozhlasu) a

měl nejnižší poslechovost. Nízká obliba posluchačů souvisela i s tím, že ces tu

k vys ílání veřejnoprávního rozhlasu si těžko hledají právě přistěhovalc i (jen

39% Turků a 37% Marokáncůposlouchá rozhlasové vysílání oproti 92%

204 THIEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fllr Genna~js~ildNederlan~is~i k.1 998 , s. 263
20S HIIEL, Elis. Rundfunkwege. Wien: Institut fůr GennamstlkINederlandlStlk,1998, s. 263
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N· . 206 kr . "
izozemcu , SOU ome staruce JSOU U nich oblíben ěj š í , v ětšina neví o

pořadech, které přímo pro ně v původníchjazycich vysílá Publieke Ornroep207).

Nízká obliba mezi přistěhovalci, kterých je v Nizozemskujižvíce než devět

procenť'" a úzký profil posluchačů rozhlasu, kterými jsou v ětšinou lidé střední a

starší generace a příslušníci "kulturní elity209.. , jsouvnímány jako závažný

problém Publieke Omroep. Tense snaží jej vyřešit přeformátování okruhů

z podzimu 2006.

Zatímco je vysílání pro specifické posluchače silně zastoupené v programu

Publieke Omroep i díky zákonným úpravám vysílání, nezájem některých skupin

je vnímán jako velký problém, Český rozhlas se otázkou menšin a jednotlivých

skupin obyvatelstva ve svýchstanovách ani vysílání takto expl icitně nezabývá.

Částečným vysvětlením hy mohlo být kromě struktury média a zákonů také

rozdílné složení nizozemské a české společnosti. V české společnosti jsou více

zastoupeni nevěřící, skupinavěřících není tolik rozčleněná jako nizozemská.

V Česku navíc cizinci tvoří zatím jen padesátinu celkového obyvatelstva,

v Nizozemsku celou desetímr".

Rozdíly ve vysílání pro specifické skupinyobyvatelstva mezi Českou

republikou a Nizozemskem tak v sobě odrážejí všechny ostatní důležité rozdíly

mezi těmito dvěma mediálními oblastmi - rozdíl ve financování rozhlasu

veřej né služby (Publieke Omroep je hrazen z rozpočtu ministerstva kultury,

koncesionářské poplatky jsou součástí daní odváděných států) a z toho

plynoucího postavení ministerstva a potažmo tedy vlády, zákonné úpravy

(Mediawet explicitně upravuje především rozdělení vysílání mezi jednotlivé

206 BAARDWIJK, Corry; DRAGT, EIs; PEETERS, Allerd; VIERKANT, Pnul. Mediagebruík etnische
publieksgroepen 2002. [online] 2004 [cit. 2006- 17-12]. Dostupný z
WWW<http :// \\' \\' \\' . l11 i n oc \\' . n l/doc lI l11 e n lenl br ie ľ2k-200-l -doc-3-1 0 12a.pdt>
207 BAARDWIJK, Corry; DRAGT, Els;PEETERS, AlIerd; VIE~KAN T, Paul. Mediagebruik etnische
publieksgroepen 2002. [online] 2004 [cit. 2006-17-12]. Dostupny z
WWW<hllp:llw\\'\\'.l11 inocw.nl/docll l11en te n l br i e ľ2k-200-l -doc -3 -1 0 12a.pdl> . . .
208 BAARDWIJK, Corry; DRAGT, E1s; PEETERS, Allerd;VIE~NT, Paul. Mediagebruik etnische
publieksgroepen 2002. [online] 2004 [cit.200~- 1 7- 12] . DostuP~y z
WWW<h tlp :l/www . l11 i nocw . n l/do c ll men t.e n/bne~k.200~ -doc-j4 0 12.a.pdf ') .
209 NOS. Q&A Toelichting Integrale Radiostrategie. [online] 2006 [ Cl l. 2006-01- 1_). Dostupny z
WWW< !illp:llwww.xs4all.nl/-dmedia/nos/vraaganlwoord.rdl>
210 použily údaje z kapitoly IV
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skupiny obyvatelstva ajejich sdružení, zatímco Zákon o Českém rozhlase a

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání toto téma jen okrajově

zmiňuje) a rozdílnou historii a strukturu Publieke Omroep a Českého rozhlasu.

Všechny tyto znaky nizozemského rozhlasového vysílání se nej více projevují

právě ve vysílání pro specifické skupiny obyvatelstva.
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8. SUMMARY

The purpose of this thesis (Radio in the Netherlands) was to compare the radio

broadcasting systems in the Czech Republic and in the Netherlands, specifically in

the relation to broadcasting forspecific groups of population. Radio in the

Netherlands is divided into four chapters. Chapter I presents the history of

broadcasting in the Netherlands. The topic of Chapter Il is the publicbroadcasting

and the conunercial broadcasting in the Netherlands and its specifics, such as the

radio associations broadcasting on the channels of Publieke Omroep. Chapter III

describes the laws connected with radio broadcasting and compares the Czech and

the Dutch media legal system. Broadcasting forspecific groups is explained in

Chapter IV.

The Dutch and the Czech radio broadcasting have a different history and structure,

which reflects in the public broadcasting for specific groups as well as for the

majority. The Dutch publicservice radio started with broadcasting for several

divided groups of the society due to the splitting of the Dutch society into separate

groups in the zo" century. Publieke Omroep of the 21SI century attempts to integrate

the society better through integration of all groups of the Dutch society within its

broadcasting (programsfor Moslems as well as Hindus and Catholics, news in

Arabic and Turkish) as well as trough universal programs of the organization NOS.

Publieke Omroep states as its main goal to represent all parts of the society. This

issue is also thoroughly described in the media laws. Targeting specificgroups of

population - however with varying success with the listeners - is possible thanks to

the system of funding of the Public Broadcaster, the strong position of the ministry of

education, culture and science within the public broadcasting, the structure and

tradition of the Dutch public service media. Compared to the plurality of Publieke

Omroep, the Czech Radio seems ratheras monolithic institution whose plurality is

not stressed either in the broadcasting or in the laws. This might be a result of

different structure of bothsocieties- Czech Republic having only 2,7 high

percentage of foreigners compared to over nine percent in the Netherlands and

homogeneous religious character. The difference in broadcasting for specific groups

in the Netherlands and in the Czech Republic reflects all other major differences in

funding, legal system, history and structure of the two public broadcasting systems.

And all of these differences reflects the mostprecisely in the broadcasting for

specific groups.
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Webové stránky http://media.rozhlas.cz
Webové stránky sdružení KRO:http://organisatie.kro.nl
Webové stránky Publieke Omroep:http://omroep.portal.nl/
Webové stránky Publieke Omroep:http://omroep.portal.nl/publiekcentraal
Webové stránky Publieke Omroep:http://omroep.portal.nl/radio
Webové stránky PubliekeOmroep:http://omroep.portal.nl/nossites
Webové stránky Publieke Omroep:http://pics.portal.omroep.nl
Webové stránky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: http://radiotv.cz
Webové stránky Českého rozhlasu: http://www.rozhlas.cz/rada
Webové stránky nizozemského Ústředního úřadu pro statistiku: http://statline.cbs.nl
Webové stránky sdružení TROS: http://tros.nl
Webové stránky okruhu 3FM: http://www.3fm.nl
Webové stránky stanice ArrowJazz FM: http://www.arrow.nl/jazz
Webové stránky sdružení AVRO: http://www.avro.nl
Webové stránky sdružení BNN: http://www.bnn.nl
Webové stránky stanice BNR Nieuwsradio: http://bnr.nl
Webové stránky stanice Caz!: http://caz.nl
Webové stránky Komisariátu pro média: http://www.cvdm.nl
Webové stránky Českého statistického úřadu : http://czso.cz
Webové stránky organizace Digitenne: http://www.digitenne.nl
Webové stránky skupiny FO Mediagroep: http://www.fdmediagroep.nl
Webové stránky Mezinárodní telekomunikační unie: http://www.itu.nl
Webové stránky sdružení Llink: http://www.llink.nl
Webové stránky organizace Mediamonitor: http://www.mediamonitor.nl
Webové stránky nizozemského ministerstva školství, kultury a vědy:

http://www.minocw.nl
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Webové stránky sdružení MAX: http://www.omroepmax.nl
Webové stránky stanice Sky Radio: http://www.skyradio.nl
Webové stránky Open Society Fund: http://www.soros.org
Webové stránky organizace STER: http://www.ster.nl
Webové stránky stanice Wereldomroep: http://www.wereldomroep.nl
Webové stránky http://www.xs4all.nl
Webo vé stránky stanice Yorin FM: http://www.yorin.nl
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10. PRILOHA - SLOVNIK NIZOZEMSKYCH ROZHLASOVYCH POJMU
ARP Antirevolutionaire Parti' Antirevoluční strana

AVRO AIgemene Vereiniging Radio Všeobecné sdružení
Omroep rozhlasového vysílání

CVDM Commisarriaat voor de Komisariát pro média
Media

EO Evangelische Omroep Evangelický rozhlas
HDO Hilversumsche Draadloze Hilversumský

Omroep bezdrátový rozhlas
HUMAN Humanistische Omroep Humanistické

Stichting rozhlasové sdružení
CHU Christelijk-historische Unie Křesťan sko-h i storická

unie
IKON Ekumenický rozhlas

Nizozemska
KRO Katholieke Radio Omroep Katolické rozhlasové

vysílání
KVP Katholieke Volkspartij Katolická lidová strana
NCRV Nederlandsch Christelijke Nizozemské křesťanské

Radio Vereiniging rozhlasové sdružení
NCRV Nederlandsche Christelijke Nizozemské křesťanské

Radio Vereiniging rozhlasové sdružení
NIO Nederlandse Islamitische Nizozemský islámský

Omroep rozhlas
NMO Nederlandse Moslim Omroep Nizozemský

muslimský rozhlas
NOS Nederlandsche Nizozemský výbor pro

Omroepstichting vysílání
NPS Nederlansche Programma Nizozemský

Stichting programový výbor
NRU Nederlandsche Radio Unie Nizozemská rozhlasová

unie
NSF Nederlandsche Seintoestellen Nizozemská továrna na

Fabriek výrobu signálních
přístroj ů

NTS Nederlandsche Televisie Nizozemský televizní
Sitchting výbor

NVV Nederlandsch Verbond van Nizozemský svaz
Vakvereinigingen odborových sdružení

OHM Hinduistický rozhlas

PHOHI Philips Omroep Holland Phi l ipsův rozhlaspro
Indiě Nizozemskou Indii

PvdA Partij van de Arbeid Strana práce

REM Rec1ame Exploitatie Reklamní těžební

Maatschappij společnost

RKK Rooms-Katholiek Římskokatolické

Kerkgenootschap církevní společenství
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STER Stichting Ether Reclame Organizace pro
reklamu v éteru

TROS Televisie- en Radio- Televizní a rozhlasová
Omroepstichting nadace

TV- TY Severní moře
Noordze
e
VARA Vereeniging van de Sdružení dělnických

Arbeiders Radio Amateurs radioamatérů

VPRO Vrijzinnig Protestante Radio Liberální protestantsk é
Omroep rozhlasové vysílání

VVD Volkspartij voor Vrijheid en Lidová strana pro
Demokratie svobodu a demokracii

Bedrijfsfond van Pers Fond pro tisk
College van omroepen Kolegium

rozhlasových a
televizních sdružení

Concessiebeleidsplan Koncesní plán řízení

(odevzdává jej NOS,je
v něm zpracován
výhled na dalších deset
let provozu Publieke
Omroep)

ContinuuLuisteronderzoek Kontinuální průzkum
poslechovosti

Goed bestuur en integriteit Dobrá vláda a integrita,
název etického kodexu
Publieke Ornroep

Herrijzend Nederland Nizozemsko na
vzestupu

Humanistische Omroep Humanistický rozhlas
]oodse Omroep Židovský rozhlas

Mediabesluit Výnos o médiích
Mediawet Zákon o médiích,

mediální zákon
Nederlandse Radio Industrie Nizozemská

radiovýroba
Omroep Vysílání, rozhlas,

souhrnný název pro
rozhlas a televizi,
odvozeno od slova
omroepen - vyvolávat
veřejně

Omroepveriniging Rozhlasové a televizní
sdružení

Publieke Omroep Doslovný překlad

veřejný rozhlas a
televize,jméno
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nizozemského
vysílatele veřejné

služby
Raad van bestuur Výkonná rada NOS
Raad van toezicht Kontrolní rada NOS
Randstad Městská aglomerace

v provinciích Utrecht a
Amsterdarn

Regio Radio Veřejnoprávní

regionální rozhlas
STERblokken Bloky STER (výraz pro

reklamní bloky na
veřejnoprávním médiu)

Stichting Reclarne Code Organizace pro
reklamní kodex

verzuiling Rozdělení společnosti

do sloupů

Wereldomroep Wereld - svět, omroep
- vysílání, rozhlas
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