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Abstrakt
Hlavním cílem této práce je popsat historii a vývoj regionálního zpravodajství
České televize v letech 1992 až 2012 s využitím výpovědí přímých pracovníků ČT
podílejících se na tomto zpravodajství nad rámec dostupných zdrojů a tím rozšířit
množství informací k této problematice. K dosažení těchto informací bylo použito
metody orální historie a následné ověření takto získaných informací z odborné
literatury, diplomových prací, ročenek, výročních zpráv a jiných pramenů v této práci
specifikovaných. Výsledkem této práce je rozšíření a doplnění nových skutečností a
informací k historii regionálního zpravodajství České televize zejména interního
charakteru dosud nedostupné z dostupných odborných publikací nebo veřejných zpráv a
dat ČT. Jde zejména o informace charakteru mezilidských vztahů v regionálním
zpravodajství, snahou o vnější ovlivňování chodu a tematického zaměření redakcí a
konkrétního technického a strukturálního vývoje jednotlivých krajských redakcí.

Klíčová slova
Česká televize, ČT, ČST, narátor, redaktor, regionální zpravodajství, regiony,
kraje, Večerník, Události, Události v regionech.

Abstract
The main aim of this work is to describe the history and development of Czech
Television's regional news coverage in years from 1992 till 2012, using the testimonies
of direct TV staff involved in this reporting beyond the available resources, thereby
expanding the amount of information on this issue. To achieve this information, the oral
history method was used and the subsequent verification of the information obtained
was done using the literature, diploma theses, annual reports and other sources in this
work specified. The result of this work is the extension and addition of new facts and
information about the history of Czech Television's regional news, especially of internal
character, not yet obtainable from available professional publications or public reports
and data. These include information on the nature of interpersonal relations in regional
news, the attempt to influence the outward processing and thematic focus of the
editorial offices and the specific technical and structural development of individual
regional editorial offices.
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1 Úvod
Cílem diplomové práce je rozšíření znalostí a povědomí o regionálním
zpravodajství České televize (dále ČT) se zaměřením na využití výpovědí zaměstnanců
ČT jako hlavního zdroje informací za dané časové období. Výběr tématu diplomové
práce byl ovlivněn mojí pracovní zkušeností v rámci ČT, vztahy s pracovníky ČT a
zájmem o její historii. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla doplnit znalosti regionálního
zpravodajství veřejně dostupné v literatuře o informace interního charakteru získané
v rámci rozhovorů.
Takto získané informace chci využít pro přiblížení celkového rámce
regionálního zpravodajství ČT podle chápání jeho zaměstnanců. Pomocí rozhovorů
bych chtěla zjistit informace o vnitřním chodu redakcí, úrovni rivality či kooperace
mezi regionálním zpravodajstvím a domácím zpravodajstvím, možné ovlivňování
chodu regionální nebo celostátní politikou, manipulací a dalšími možnými vlivy
ovlivňující povahu sdělovaných informací.
Hlavním zdrojem jsou pro mne zmíněné rozhovory s osobami zainteresovanými
na regionálním a domácím zpravodajství. Jedná se o interní zaměstnance České
televize, externí pracovníky regionálního i domácího zpravodajství a další osoby
podílející se na provozu. K ověření pravdivosti takto získaných informací jsem využila
ročenky a výroční zprávy České televize, dostupné publikace odborné literatury a
interní dokumenty ČT.
Problematiku regionálního zpravodajství jsem si vybrala z vlastního zájmu o
tuto oblast a znalost poměrů v rámci České televize. Na toto téma již bylo napsaných
několik bakalářských či diplomových prací, regionálnímu zpravodajství se v nich autoři
však věnují jen okrajově. Ročenky a výroční zprávy ČT jsou základním stavebním
kamenem pro získávání informací o regionálním zpravodajství, nicméně informace v
nich obsažené nejsou dostačující, pojednávají především o faktických změnách a
opomíjejí výpovědi osob podílejících se na zpravodajství. Jednou z dalších rolí ve
výběru tématu byla snaha pokusit se touto prací přinést nový úhel pohledu na historii
fungování regionů ČT. Zároveň byla tato snaha motivována požadavkem samotných
pracovníků ČT na vytvoření podobného, zatím neexistujícího dokumentu, a tím i
doplnění historie regionálního zpravodajství.
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2 Úvod do problematiky
Vzhledem k tomu, že přímého materiálu k regionálnímu zpravodajství ČT je
málo, tak se teoretická část opírá hlavně o vznik a stručný vývoj Československé a
následně i České televize. V první kapitole mapuji počáteční vývoj televizního vysílání
a pokusy o televizní vysílání vůbec, které se odehrály na našem území. V druhé kapitole
mapuji vznik Československé televize a její fungování v prvních letech. Zmiňuji se také
o vlivu Komunistické strany na vedení televize a na obsah, který vysílala. Nechybí ani
stručný přehled informací o dění během revoluce v roce 1989. Vystihuji také
transformaci Československé televize po roce 1989. V kapitole o České televizi se
zabývám jejím vznikem a fungováním převážně v první dekádě jejího působení.
Zmiňuji televizní krizi v roce 2000, která otřásla základy veřejnoprávní televize. Mapuji
i další roky, ale stručně, protože knižních pramenů zatím dostatek není. Řeším i způsob
financování veřejnoprávní televize, který je důležitý proto, aby čtenář pochopil, jak
Česká televize hospodaří s penězi, což se potom odráží i v regionech.
V další samostatné kapitole se věnují stručné historii zpravodajství České
televize, protože jeho proměny se odrážejí přímo i na regionálním zpravodajství a úzce
s ním souvisí. S příchodem nového zpravodajského kanálu přibyla nová práce i
regionům. Pracovní doba a vytížení se krajským redaktorům kvůli novému programu
prodloužilo. Popisuji zde charakteristiku tohoto zpravodajského kanálu ČT24, aby měl
čtenář alespoň malou představu, kolik materiálu se denně musí vyrobit, aby tento
program mohl fungovat. Nechybí ani kapitola o právních aspektech regionálního
vysílání, které ukládá zákon. Ten stanovuje počty odvysílaných hodin regionálního
zpravodajství a ukotvuje ho tak ve vysílání České televize. V kapitole o historii
regionálního zpravodajství České televize se čtenář převážně dozví faktické informace o
odvysílaných pořadech zaměřených na regionální tématiku a jejich vývoj ve
zkoumaných letech. Jak jsem se zmínila již předtím, že k regionálnímu zpravodajství
mnoho pramenů není, čerpala jsem informace k poslední kapitole převážně z ročenek.
Tyto ročenky mají bohužel podobu stručných a faktických sdělení. V závěru kapitoly
popisuji charakteristiku jednotlivých regionálních pořadů, protože v empirické části se
budu zabývat i tématy těchto relací.
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2.1 Vznik televizního vysílání v ČSR a následný vývoj
Snaha o televizní vysílání sahá ještě do doby před 2. světovou válkou. O
zavedení televize se pokoušeli už radioamatéři na začátku třicátých let. V roce 1934
měla československá veřejnost možnost poprvé vidět televizní princip na vlastní oči,
představil jim ho Matthias Färber, bývalý docent drážďanské techniky.1 Jedním z
průkopníků byl Jaroslav Šrámek, docent experimentální fyziky, který ve stejném roce
začal ve výzkumném ústavu UK pracovat na vlastní konstrukci televizního přijímače.
Po roce ho prezentoval lidem na pražských Vinohradech. Československý stát dokonce
investoval v roce 1939 do stavby vlastního televizního vysílače. Ačkoliv během druhé
světové války byla televize u nás vyvíjená pouze v Sudetech, a to pod kontrolou
německé armády, na těchto zbytcích výzkumu českoslovenští výzkumníci vybudovali a
představili v Tanvaldu první poválečný mechanizmus vlastní výroby.2
Dne 23. března 1948 se uskutečnil v Tanvaldu první pokus o televizní vysílání.
Novinářům předvedl ukázku tým vědců z vojenského technického ústavu.3 Při
příležitosti Mezinárodní výstavy rozhlasu v Praze se ve stejném roce uskutečnilo další
zkušební vysílání, které už bylo představeno veřejnosti. Dále proběhl přenos ze
všesokolského sletu na Strahově, z východočeské výstavy v Pardubicích a ze dvou
pražských vzorkových veletrhů. „Televizní princip se postupně začal přesouvat z
vojenského sektoru do civilního. Na nejvyšších místech bylo 8. dubna rozhodnuto, že
ČSR zaujme důstojné místo mezi televizními velmocemi socialistického bloku.“4 Český
rozhlas vypracoval sedmiletý plán rozvoje, ve kterým počítal i s výstavbou televizního
studia na pankrácké pláni. V roce 1952 vydala vláda nařízení, na jehož základě byl
zřízen Československý rozhlasový výbor, organizovaný podle sovětského vzoru. Výbor
řídil veškeré rozhlasové a televizní práce. Bylo obnoveno ministerstvo spojů, do jehož
kompetence patřila výstavba a provoz rozhlasových zařízení. Vláda pověřila
ministerstvo spojů a Hlavní správu radiokomunikací technicky zajistit a vybavit
televizní studio v Praze. Československý rozhlas dostal za úkol zajistit program.5

1

KÖPPLOVÁ, B. a kol. Dějiny českých médií v datech. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2003.s.184.
ŠTOLL, M. Zahájení televizního vysílání.1.vyd. Praha: Havran, 2011.s.7.
3
VAMBERA, K. Vzestupy a pády televizní techniky. 1.vyd. Praha: BEN, 2014. s.26.
4
ŠTOLL, M. Zahájení televizního vysílání.1.vyd. Praha: Havran, 2011.s.122.
5
KÖPPLOVÁ, B. a kol. Dějiny českých médií v datech. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2003. s.193.
2
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2.1.1 Vznik Československé televize
Programovým ředitelem vznikající televize byl pověřen Karel Kohout, který byl
dříve vedoucím skupiny dokumentární tvorby ve Filmových ateliérech na Barrandově.6
Televizi tvořily dva podniky. Technickou část spravoval podnik Správa spojů –
Televize Praha, který spadal pod ministerstvo spojů. Organizace se stala o údržbu
studia, technický provoz a o vysílač. Druhým podnikem bylo Televizní studio Praha,
které bylo střediskem Československého rozhlasu. To se staralo o programovou a
ekonomickou složku7
Televizní vysílač umístili v roce 1953 technici na Petřínskou rozhlednu. Ve
Studiu Praha, které bylo v Měšťanské besedě, proběhlo první zkušební vysílání dne 1.
května 1953. Vysílání bylo možné chytit pouze v Praze a okolí, protože to záviselo na
dosahu vln z petřínského vysílače. Pouze radioamatéři, kteří si po domácku sestavili
vlastní přístroj si mohli naladit první program. Ostatní lidé se museli tísnit na dvaceti
veřejných místech, kde byly televizory rozmístěné po Praze.
První měsíce vysílání měly provizorní zázemí. Vedoucí pracovníci chodili
pěšky. Natočené filmové kotouče se vozily taxíkem nebo tramvají na vyvolání do
družstva Fotografia Praha v ulici Na Zátorách. Reportážní kameramani se postupně
naučili pracovat tak, aby se nemuselo zasahovat do materiálu. Při filmování měnili
kameramani velikosti a úhly záběrů. Ty šly za sebou tak, aby přímo v kameře utvořily
filmové vyprávění. Sled obrázku tak nebylo později třeba upravovat. Na případnou
úpravu filmu měla televize pronajaté dvě střižny, ty byly ale mimo objekt Měšťanské
besedy.8
Do programu se v prvních měsících tvůrci snažili o žánrovou pestrost, o variace
snímacích metod a o hledání smyslu celého média. Pořady se ze studia vysílaly živě,
filmové pořady byly předtočené nebo smíšené, tzn. kombinace předtočeného materiálu s
živým vysíláním. Vzhledem k absenci předchozí zkušenosti se na divácích
experimentálně zkoušelo, jakou délku vysílání snesou. Televize si začala uvědomovat,
že je potřeba začít řešit i to, kdo sedí před obrazovkou. Nároky diváků se postupně
zvyšovaly, televize přestala být pouhým experimentem. Zkušební vysílání prokázalo, že
účinek nového média může být nedozírný, a proto se tvůrci snažili jednotlivé dny v
týdnu různě profilovat.
6

VAMBERA, K. Vzestupy a pády televizní techniky. 1.vyd. Praha: BEN, 2014.s.32.
KÖPPLOVÁ, B. a kol. Dějiny českých médií v datech. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2003.s.194.
8
ŠTOLL, M. Zahájení televizního vysílání.1.vyd. Praha: Havran, 2011.s.143.
7
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Vysílání nebylo zpočátku každodenní. „Televize vysílala pouhé tři dny v týdnu a
v létě dokonce pouze dvakrát týdně. Na podzim roku 1953 se vysílalo čtyřikrát týdně. V
roce 1955 se začalo vysílat šestkrát v týdnu a od 29. prosince 1958 se vysílání stalo
každodenní. Zkušební vysílání Ústředního televisního studia Praha skončilo ve čtvrtek
25. února 1954 a bylo prohlášené za pravidelné a řádné.“ Až od tohoto okamžiku se
stalo televizní vysílání závazkem vůči divákům.9
Československá televize neměla zpočátku vlastní zpravodajství. Na obrazovce
se objevoval titulek „Posloucháte rozhlasové noviny“ a diváci slyšeli hlavní
zpravodajskou relaci Československého rozhlasu. Postupně byly rozhlasové zprávy
doplňovány vlastními šoty a podle možností i aktualitami. Vedle denního zpravodajství
mohli diváci ještě jednou týdně zhlédnout přehled aktualit ve filmovém týdeníku, který
byl totožný s promítaným týdeníkem v kinech. 1. srpna 1954 odvysílala televize první
vlastní aktualitu z téhož dne. Nejednalo se o přelomovou událost, ale o brigádu
zaměstnanců Nuselského pivovaru při sklizni lnu v Břežanech u Prahy. Televize to
prezentovala jako fotografickou reportáž, složenou z dvanácti za sebou logicky
seřazených snímků. 24. října 1954 byl vysílán zpravodajský šot z mezistátního utkání
atletů ČSR a SSSR. Šlo o první pohybové obrázky, které byly natočeny zaměstnanci
televize a vysílány v ten den, kdy se událost stala. Do té doby používala televize
výhradně zpravodajské materiály natáčené pracovníky československého filmu. Za
první vlastní reportáž se považuje zpravodajství z manifestace k výročí říjnové revoluce
7. listopadu 1954 na Staroměstském náměstí.10
Vedení televize mělo zájem vyřešit situaci, kdy byla televize se zpravodajstvím
odkázaná na rozhlas a film. Bylo ale zřejmé, že televizní zpravodajství má své
specifické požadavky, tudíž bylo třeba učinit řadu technických kroků, aby se s ním
mohlo začít. To se stalo až na podzim roku 1956. 1. října 1956 vznikla hlavní redakce
televizního zpravodajství a o den později proběhlo pokusné vysílání „Televizních
aktualit a zajímavostí“, první samostatné zpravodajské redakce.11
Pravidelné vysílání „Televizních novin“ bylo zahájeno 28. ledna 1958. Vysílalo
se šest dní v týdnu, ve dvou vydáních, obvykle v průběhu a na konci vysílání. Prvními
hlasateli televizních novin se stali Jaroslav Bouz a Kamila Moučková.12
9
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Kvalita televizního zpravodajství se postupně zvyšovala, protože ČST v druhé
polovině šedesátých let redakci posílila. Zintenzivnila se také výměna zpravodajských
materiálů a televize přenášela i komentáře a rozsáhlejší reportáže.13
Televizní přijímač si z počátku nemohla dovolit každá domácnost. Přijímače
vyráběla Tesla, která chtěla za jeden televizor 4000 Kčs. Průměrný občan měl měsíční
hrubou mzdu 1000 korun, v tom samém roce ještě lidé přišly o úspory kvůli měnové
reformě, takže stát se musel vložit do problému a výrobu televizorů zastavit, protože
nabídka několikanásobně převyšovala poptávku. Situace se zlepšila poté, co
ministerstvo vnitřního obchodu snížilo cenu televizoru na 2000 korun.14
Poplatky za televizi se platily od počátku pravidelného vysílání. Jak se televize
rozvíjela, tak rostl i počet diváků. 1. ledna 1955 vstoupilo v platnost vládní usnesení,
které stanovilo povinnost přihlásit televizní přijímač a platit koncesionářský poplatek,
který zprvu činil 15 korun měsíčně. Poplatek se v pozdějších letech navyšoval. 15 V září
roku 1962 dosáhla hranice milionu platících diváků. Počet platících diváků vzrostl v
roce 1965 na dva miliony a v prosinci 1969 bylo napočítáno tři miliony platících
diváků. V roce 1978 překročil počet prodaných televizorů čtyři miliony.16 Tento nárůst
měl nejhorší důsledky pro kino. Československý státní film zprvu půjčoval filmy do
vysílání. V roce 1958 prokazatelně poklesla návštěvnost kin a Ústřední půjčovna filmů
v důsledku toho zahájila jednání s televizí. Po dohodě vznikla dílčí smlouva, která
ukládala půjčení maximálně padesáti nových filmů za rok. Kromě českých filmů se
jednalo o filmy ze socialistického bloku, a také z Francie a Itálie. Dále bylo možné
půjčit televizi osmdesát starších filmů. Byl prodloužen čas, který označuje prodlevu
mezi premiérou v kině a uvedením téhož filmu v televizi, ze dvou měsíců na šest. Tato
doba se v pozdějších letech ještě prodloužila.17
Programoví tvůrci a pracovníci v padesátých letech vědomě hledali vyjadřovací
možnosti televize, využívali veškeré technologické novinky. Zkoušeli různé možnosti,
které médium nabízí. Například zpravodajství, které bylo natočené, se tentýž den i
odvysílalo. Sportovní aktualita odvysílaná ten samý večer, první celovečerní film, první
přímý přenos z hokejového utkání atd. Prvních osm let mělo pro tvář televize zásadní
význam. Tvůrci se naučili postupně pracovat s různými žánry, přestali přemýšlet o
13
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jednotlivých typech nárazově a nebáli se nových dramaturgických a technických výzev.
Začalo se více promýšlet vysílací schéma a koncepce programové nabídky v daný
vysílací den. Impulsem také bylo pořízení prvního přenosového vozu se třemi kamerami
v roce 1955, se kterým bylo možné vysílat sportovní přenosy.18 Televize se dostala se
vzrůstající oblibou do popředí zájmů a vláda začala financovat její rozvoj.
Velkým problémem v organizačním uspořádáním a logice bylo, že televize byla
spojená s Československým rozhlasem. Objevovaly se názory, že televize by neměla
být vůbec spojena s rozhlasem, ale s filmem. Ministerstvo tento návrh odmítlo.
Příslušnost k rozhlasu byla logická historicky i technologicky. Ve většině zemí světa se
televize zrodila pod střechou rozhlasu. Dodnes můžeme vidět, že televize a rozhlas
mohou fungovat odděleně, nebo koexistovat společně. Rozdělení televize do dvou
podniků však přinášelo značné problémy. Zvukaři, technici a střihači byli zaměstnanci
Správy spojů. Naopak kameramani a osvětlovači byli pracovníky Rozhlasu. To
vytvářelo problém v kázni zaměstnanců, protože jedna strana nechtěla poslouchat
druhou. Oba podniky totiž nebyly schopni podepsat smlouvu, která by vzájemně
vymezila kompetence jejich zaměstnanců.19
„Vládě se podařilo po dvou letech snažení oddělit televizi od rozhlasu. 30. října
1959 schválila statut Československé televize.“20 Během tohoto období začala vznikat
nová televizní studia v Ostravě, Brně, Bratislavě a v Košicích. Ostravské studio vzniklo
31. prosince 1955, o rok později Bratislavské studio dne 3. listopadu 1956. Studio v
Brně vzniklo 6. července 1961 a v Košicích dne 25. února 1962.21
„V Ústředním televizním studiu Praha nastala kritická situace. Tvorbu a rozvoj
brzdily i provizorní podmínky v Měšťanské Besedě. Vedoucí pracovníci opakovaně
bombardovali vládu žádostmi o přidělení dalších prostor a nejlépe o realizaci celého
televizního střediska. Vláda ustanovila komisi pro rozvoj televize.“22 O vybudování
areálu na Kavčích horách bylo rozhodnuto již v roce 1957 a ČST přeložila následující
rok plánovací komisi návrh na jeho výstavbu. Předpokládalo se, že stavba bude
dokončená za pět let. Výstavba se několikrát odložila a první výkop byl uskutečněný až
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v roce 1961. První etapa výstavby byla dokončená v roce 1970. V tomto roce se také z
rozestavěného objektu uskutečnilo první vysílání.23
V lednu 1978 byl dostaven také Objekt televizních novin, koncipovaný jako
samostatný výrobní celek, který zahrnoval tři zpravodajské komplexy a filmovou
výrobu. Kompletně hotový, připravený k vysílání byl objekt předán televizi o rok
později, v lednu 1979. Československá televize v tomto objektu zahájila pokusné
barevné vysílání „Televizních novin“.24
2.1.2 Československá televize pod dohledem Komunistické strany
Na rozdíl od ostatních sdělovacích prostředků neměla televize u nás žádnou
demokratickou tradici. Vznikla v době, kdy se k moci v Československu dostala
Komunistická strana. Ta televizi využila a začala ji používat k upevňování své moci.
Už v roce 1958 probíhaly v Československé televizi třídně politické prověrky,
na jejichž základě museli odejít ti zaměstnanci, kteří neměli patřičný třídní původ,
anebo neprojevili dostatečnou politickou angažovanost.25
V květnu 1960 ÚV KSČ vydal usnesení „O stavu a úkolech Československé
televize a o jejich vztazích k ostatním kulturním institucím“, ve kterém stojí:
„Komunistická strana vidí v televizi mocný nástroj masové politické práce v boji za
vyspělou socialistickou společnost, za odstraňování rozdílů mezi městem a vesnicí a při
vytváření předpokladů pro postupný přechod ke komunismu".26 Usnesení televizi
ukládalo mimo jiné zavést dopolední vysílání, vytvořit jednotný tematický plán,
prohlubovat pomocí programu vztahy mezi českým a slovenským národem a upevňovat
vztahy se SSSR. Navíc měla přichystat druhý program a spolupracovat na výměně
pořadů na mezinárodní úrovni. Při výměně pořadů s kapitalistickými zeměmi se mělo
dbát na to, že myšlenky mírového soužití neznají smír v oblasti ideologie. Televize jako
ideologický nástroj měla posilovat a popularizovat ideologie socialismu. Usnesení „O
stavu a úkolech Československé televize a o jejich vztazích k ostatním kulturním
institucím“ předurčilo televizi další směr. Úkolem mělo být vzdělávat a vést lid v
idejích komunismu. „Úkolem televize je šířit učení marxismu-leninismu a poznatky
materialistické vědy, organizovat masy pracujícího lidu k plnění úkolů socialistické
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výstavby, k účasti na prohlubování principů socialistické demokracie, k vědomí
socialistické státnosti, provádět ateistickou propagandu, vést občany k rozvíjení
pokroku a k překonání přežitků a vlivů buržoazní ideologie“.27 ÚV KSČ tak dohlížel na
televizi a využil ji jako nástroj k šíření jeho ideologií. V roce 1964 byl schválen zákon
č. 18/1964 Sb., o Československé televizi. Zákon legislativně upevnil základní poslání a
úkoly televize. Díky tomu také ústředního ředitele volila vláda ČSSR a ideový směr jí
určovaly orgány ÚV KSČ.28
Rok 1968 se stal přelomovým. Došlo k postupnému uvolňování regulací a
omezení. Lednová schůze požadovala uvolnění tzv. trezorových pořadů a obnovení
diskuzního cyklu „Věc veřejná“ moderátora Jiřího Kantůrky. ÚV KSČ neměla řídit
ČST, ale ta se měla stát programově a ekonomicky samostatným subjektem, který by
byl podřízen pouze předsedovi vlády nebo Národnímu shromáždění. Cenzura byla
zastavena. Jiří Kantůrek uvedl svůj pořad „Sondy“. Byl zpochybněn dosavadní výklad
smrti Jana Masaryka.29 Československé televizi byl propůjčen řád práce. Nařízením
vlády č.69/1968 Sb. byl zrušen statut Ústřední publikační správy z roku 1966. Cenzura
byla oficiálně zrušena zákonem č.84/1968 Sb.30
Dne 21.srpna 1968 ČST vysílala od 8 hodin ráno ze studia v Měšťanské besedě
mimořádné zpravodajství o okupaci země. Byl odvysílán projev prezidenta republiky,
jehož záznam byl předán rozhlasu a vysílání pak pokračovalo filmovými příspěvky o
obsazování Prahy okupačními vojsky.31 V půl deváté ráno obsadili studio sovětští
vojáci. Do dvanácti hodin dopoledne obsadili vojáci i zbytek vysílacích míst. Obsadili
tak studio Skaut. Do 23. srpna se podařilo pracovníkům vysílat z vysílače Cukrák, poté
ho ale ozbrojené síly obsadily také. Následně se přesunuli do rozestavěného objektu na
Petřinách. Z improvizovaných míst se podařilo vysílat až do 26. srpna stejného roku. 32
Ve stejný den byl podepsán Moskevský protokol, který obsahoval ustanovení zavazující
KSČ k ovládnutí sdělovacích prostředků novými zákony a personálními změnami. 30.
srpna 1968 byl zřízen Úřad pro tisk a informace, který měl za úkol usměrňovat a
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kontrolovat činnost tisku, rozhlasu, televize a ČTK a pracovat zároveň jako informační
a konzultační středisko předsednictva vlády pro styk s redakcemi. 33
I přes tyto události v září udělil Československý výbor obránců míru ČST
Československou cenu míru za statečnost a obětavost. Druhá polovina roku 1968 se
nesla v duchu represivních opatření a Moskevského protokolu. Byl to konec
nejvýznamnější kapitoly v historii ČST. Znamenal represe a mocenské zásahy vůči ní a
jejím pracovníkům. Moskevský protokol jasně dokazoval vzrůstající význam médií a
snahu politiků média ovlivňovat. Sověti si velmi dobře uvědomovali zásadní význam
Československé televize a dalších sdělovacích prostředků pro národ, a proto bylo
jednou z priorit Moskevského protokolu ovládnout média.34 Vládní výbor pro tisk a
informace, který byl zřízen 12. září 1968 mapoval působení médií. Národní
shromáždění přijalo zákon č.127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v
oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků, což znamenalo obnovení
cenzury.35
Bylo propuštěno mnoho pracovníků, některé pořady byly zastaveny. Studia v
Brně a Ostravě byla zrušena. Někteří redaktoři byli stíháni za hanobení republiky.
Publicistická redakce nedodržovala doporučení komunistické strany, proto byly v říjnu
publicistické pořady zakázány.36
Od roku 1969 byla Československá televize pod ústředním dohledem.
Komunisté dosadili na každé pracoviště své kontrolory, kteří měli za úkol posuzovat
nezávadnost pořadů. Rušilo se mnoho nepohodlných relací. Byl jmenován ideový sbor
ústředního ředitele ČST. V srpnu v roce 1969 uvedla Československá televize nový
publicistický pořad „A léta běží, vážení“. Pořad nařknul svědka, který znal okolnosti
smrti Jana Masaryka. Tímto odstartovala série pořadů, které se staly nástroji
normalizačního výkladu událostí roku 1968. Pro následující období znamenaly události
v ČST velký útlum, porážku tvořivého ducha, publicistiky a svobody slova.37
Vláda rozhodla v letech 1965 a 1967 o vytvoření dalšího televizního programu.
Toto rozhodnutí v 70. letech ovlivnilo technický a programový vývoj. První část
výstavby střediska na Kavčích Horách v Praze byla dokončena 17. října 1970. V
33
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Bratislavě bylo první dokončené středisko 26. října 1970. Dokončení zbylých etap
trvalo v Praze až do konce 70. let.38 Díky zvětšování výrobních a technických kapacit
bylo možné rozšiřovat i program vysílání. Československá televize spustila druhý
program dne 10. května 1970. O tři roky později, dne 9. května 1973 se začalo na
druhém programu vysílat barevně. Na prvním programu se začalo vysílat barevně až o
dva roky později. Zpravodajství se na začátku roku 1979 dostalo nového samostatného
objektu na Kavčích Horách.39
2.1.3 Proměna ČST během revoluce a změna po roce 1989
Změna ve směru fungování ČST přišla v listopadu 1989, když v Praze propukly
protivládní demonstrace. Na začátku nepokojů se ČST držela oficiálních pokynů a
sdělení. Brzy na to zaměstnanci sepsali protestní petici proti represáliím na Národní
třídě, kterou zaslali Federálnímu shromáždění, České národní radě a předsednictvu
vlády ČSSR. Protestní petice zaměstnanců byla sice zveřejněna v Televizních novinách,
ale vedení ji zveřejnilo upravenou. Ze začátku museli zaměstnanci ČST čelit odporu,
protože chtěli objektivně informovat o dění z metropole, až po 24. listopadu se jim ale
podařilo dosáhnout přímých přenosů protestů z Václavského náměstí. 40
Zaměstnanci, kteří stávkovali v garážích přenosové techniky požadovali
objektivní zpravodajství, stažení některých redaktorů z obrazovky a přímý přenos z
Václavského náměstí. Na prvním protestu se sešlo přes 100 zaměstnanců, na konečném
už přes dva tisíce pracovníků.41 Nakonec tyto přenosy byly přehrávány ze záznamů,
protože vznikla obava z nechtěných záběrů. Přenosy byly nejdříve kontrolovány a
cenzurovány. Úsilí a protesty zaměstnanců však překonaly tyto kontroly a koncem
listopadu se na obrazovkách objevily další přímé přenosy. Tyto zprávy a informace
nebyly v úplném souladu se zákonem a byly v rozporu s požadavky KSČ. Po nátlaku
odstoupil ředitel Jakeš a dne 30. listopadu se stal novým ředitelem Miroslav Pavel. V
ten moment státní televize přestala plnit politickou moc, začala plnit službu veřejnosti.42
18. prosince 1989 byla založená Nová odborová organizace a 18. ledna 1990 byl zrušen
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kádrový a personální úsek ČST. Federální vláda 14. února přijala usnesení43, ve kterém
uložila Československé televizi snížit počet zaměstnanců a zefektivnit tak chod televize.
Celkový počet zaměstnanců byl 10 000. Vláda navrhla propustit 2 000 lidí. Postupem
času se počet zaměstnanců ještě snížil.44
V roce 1990 Československá televize začala přejmenovávat některé pořady,
které měli diváci spojené s obdobím normalizace. Týkalo se to především zpravodajství.
„Televizní noviny“ se změnily na „Deník ČST“. Druhé pozdější večerní vydání
„Televizních novin“ bylo obohaceno o větší podíl komentářových příspěvků a
přejmenováno na „Události, komentáře“.45
Padlo také rozhodnutí o využití třetí sady frekvencí, užívaných sovětskou
televizí pro vojáky v Milovicích. Vznikl tak program OK3, který především sestával
z přebraného vysílání světových televizí jako CNN, MCM, TV5, La Sept, německé
RTL a dalších.46 Tento třetí český program začala televize vysílat v květnu 1990.
Obdobný program pod názvem TA 3 byl spuštěn o rok později i na Slovensku.
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Ke změně konceptu a označení televizních programu došlo dne 4. září 1990.
První program byl přejmenován na F1 a 2. program byl rozdělen na českou část ČTV a
slovenskou část na S1. Slovenskou televizi zřídila Slovenská národní rada dne 1.
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režii vysílání na ostatních dvou kanálech v každé republice. Československá televize
zanikla spolu s rozdělením československé federace dne 31. prosince 1992.52 Česká
televize, přestože dle § 1 zákona č.483/1991 Sb., o České televizi hospodaří s původním
majetkem Československé televize, není jejím právním nástupcem.53

2.2 Stručná historie České televize
„Česká televize jako instituce veřejné služby vznikala postupně v procesu
základních přeměn politického systému, které probíhaly v Československu po listopadu
1989. Bylo potřeba vytvořit médium, které chrání zákon, aby nebyla svoboda projevu
časem zase potlačená.“ 54 Cílem nové organizační struktury bylo zamezit vládnoucím
příslušníkům ovlivňování televize. Z veřejných diskuzí a často protichůdných představ
o budoucnosti rozhlasového a televizního vysílání v Československu postupně
vyplynuly tři cíle. V té době panovala všeobecná shoda o tom, že je třeba rozšířit
mediální trh i jiným subjektům, aby Česká televize a Český rozhlas neovládaly celý trh,
decentralizovat systém organizace vysílání a přeměnit tyto dvě instituce na média
veřejné služby.
Česká televize vznikla zákonem č.483/1991 Sb. o České televizi dne 1. ledna
1992 jako veřejnoprávní televize. Od počátku svého vzniku začala vysílat na kanálu
ČTV vlastní zpravodajství. Organizační struktura a programová koncepce byla
vytvořena v prvním měsíci. Česká televize se stala provozovatelem vysílání na okruhu
ČTV a OK 3 a vyráběla pořady i pro federální okruh F1. 55
Česká národní rada zvolila prozatímního generálního ředitele Iva Mathé, který
byl šéfproducentem uměleckých pořadů. Řízením zpravodajství byl pověřen Petr
Studenovský. 23. března 1992 Česká národní rada ukončila dvoukolové výběrové řízení
a z 38 uchazečů jmenovala Iva Mathého generálním ředitelem ČT na dalších 6 let.56
Federální shromáždění přijalo zákon57, který rušil k 31. prosinci 1992
Československou televizi. Zákon upravoval převod nového majetku, práv a povinností
na nástupnické organizace. Do nově založené televize přešla většina původních
52
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pracovníků. Změna nastala hlavně ve výrobě, vlastní tvorbě a dále řízením programu
také ekonomickými aspekty.
1. ledna 1993 se stala Česká televize jediným celoplošným televizním
vysílatelem na území nově vzniklé České republiky. Program ČTV byl

přejmenován

na ČT1, dřívější program F1 se přejmenoval na ČT2 a OK na ČT3. Kanál ČT3 byl na
konci téhož roku zrušen. V lednu 1993 se také Česká televize stala členem Evropské
vysílací unie, která jí umožnila kontakt s jinými vysílacími společnostmi, s možností
výměny zahraničních příspěvků a sportovních přenosů. 58
„Do nové samostatné existence vstupovala Česká televize v době, ve které jí
veřejné mínění příliš nepřálo. Společnost žádala liberalizaci trhu a rychlou privatizaci,
od které si veřejnost slibovala, že díky nastolení konkurenčního prostředí se zlepší
kvalita služeb.“ V tomto kontextu byla Česká televize v médiích občas představována
jako nenasytný státní monopolista se zvýhodněným postavením na trhu a garantovaným
příjmem, navíc jako neefektivní instituce, která se ve svých pracovních návycích
nedokázala zbavit dědictví minulosti. Právě obavy z dominantního postavení České
televize vedla vládu k tomu, aby co nejdříve vytvořila příznivé podmínky pro komerční
konkurenci. V roce 1993 začala jako první komerční televize vysílat FTV Premiéra. Ta
ale vysílala pouze v Praze a se svým regionálním dosahem a jednoduchým programem
nebyla pro Českou televizi vážnějším konkurentem. Výzvou pro Českou televizi se stal
až program celoplošné televize Nova, která své vysílání zahájila 4. února 1994.59
Během prvních čtyř měsíců fungování získala větší sledovanost než oba programy ČT
dohromady. Na českou televizní scénu přinesla oživení, nové tváře a novou dynamiku
programového plánování s využitím osvědčených nástrojů komerčních televizí jako
jsou americké seriály, zábavné pořady, akční filmy a dravou až senzacechtivou
publicistiku.
Česká televize na konkurenci zareagovala tak, že v roce 1994 uvedla nové
vysílací schéma, vytvořila novou strukturu zpravodajství a představila nové pořady.
Přesto však ČT skoro další dva roky žila ve stínu diváckého úspěchu televize Nova a
měla nelehký úkol. Přesvědčit veřejnost a zákonodárce o tom, že nekomerční televize
veřejné služby je pro televizního diváka přínosem.60
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V následujících letech se program České televize rozvíjel. Televize zavedla nové
necenzurované pořady, reportáže, přímé přenosy a začala více spolupracovat se
zahraničními. Dalším hraničním prvkem programových návrhů byl dosah programu
ČT2, protože v roce 1994 byl signál dostupný pouze pro tři čtvrtiny obyvatel. Program
ČT1 tak musel zastávat plnění média veřejné služby. Česká televize se rozhodla v roce
1995 pro změnu programové strategie, aby tak čelila konkurenční televizi Nova.
Podstatou změny byla rozdílnost dvou programů ČT1 a ČT2. Hlavní kanál vysílal
mainstreamové pořady a mimo jiné dodržoval plnění uložené zákonem veřejné služby.
Druhý program byl svými specifickými pořady zaměřený na náročnější diváky.
Programový koncept obou programů bylo možné naplno rozvinout až v září 1995, kdy
mohly druhý program sledovat čtyři pětiny obyvatel země.61
V roce 1997 zavedla televize nové vysílací schéma a na programu ČT1 začala
vysílat nepřetržitě. Ve funkci vedoucího domácího zpravodajství nahradil Otakara
Černého Bohumil Klepetko.62
Dne 1. dubna 1998 nastoupil po zvolení Radou ČT do funkce generálního
ředitele

Jakub

Puchalský,

bývalý vedoucí

redaktor

pražské

redakce

BBC.

Šéfredaktorem zpravodajství se stal Ivan Kytka. Ten ale o měsíc a půl na svojí funkci
rezignoval. Podle generálního ředitele ČT Jakuba Puchalského se Kytkovi nepodařilo
převést vlastní novinářské zkušenosti do práce celé redakce. Šéfredaktorem
zpravodajství se stal Zdeněk Šámal.63 Dne 1. února 1999 rozšířila Česká televize
vysílání programu ČT2 na 24 hodin denně.64
2.2.1 Nestabilita ve vedení České televize na konci 90. let
Období konce 90. let se nese pro ČT ve znamení velkých změn ve vedení
televize s častým nesouladem v komunikaci mezi Radou ČT a generálním ředitelem.
Dne 24. listopadu 1999 kritizovala Rada České televize na svém jednání generálního
ředitele ČT Jakuba Puchalského a vyzvala ho, aby přijal opatření k řádnému obsazení
funkce programového ředitele, k zajištění vnitřní a vnější stability instituce, a aby
neprodleně zahájil potřebná jednání s představiteli nezávislých producentů a tvůrců. 30.
listopadu skupina zhruba padesáti pracovníků ČT, zejména producentů a dramaturgů, se
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svým podpisem připojila ke kritice vedení České televize a vyzvala je kvůli
neudržitelnému stavu v ČT k odstoupení. 65
Generální ředitel ČT Jakub Puchalský rezignoval 15. prosince téhož roku na
svojí funkci. „Jako důvod uvedl, že nemá ze strany Rady ČT dostatečnou podporu pro
plnohodnotné řízení televize a naplnění představ, s nimž do této instituce jako ředitel
nastupoval.“ 26. ledna 2000 volila rada ČT nového generálního ředitele. Vítězem se
stal Dušan Chmelíček, který se od 1. února téhož roku ujal své funkce. Poté rezignovali
někteří členové rady ČT v čele s Janem Jirákem, který se vzdal funkce předsedy rady.
Sdělili, že nevidí důvod, proč setrvávat v radě, která ztratila důvěru odborné veřejnosti.
Poslanecká sněmovna 10. března přijala dvakrát v průběhu dne usnesení, že Česká
televize neplní svoje veřejnoprávní poslání a odvolala radu ČT.66 17. dubna 2000
jmenoval generální ředitel ČT Dušan Chmelíček do funkce ředitele Jiřího Hodače. Ten
do roku 1980 pracoval v redakci Svobodné slovo, a pak emigroval do Austrálie, kde
vydával exilový časopis Panorama. O několik měsíců později, 11. srpna požádal ředitel
zpravodajství Jiří Hodač o uvolnění ze své funkce. V prohlášení uvedl, že vedení ČT je
příliš ovlivňováno osobami, které stojí mimo oficiální řídící strukturu ČT. 21. listopadu
neschválila rada ČT návrh Statutu České televize, který předložil generální ředitel
Dušan Chmelíček. Zároveň vyjádřila názor, že Chmelíček ohrozil nezávislost ČT a
zpochybnil její veřejnoprávní funkci, když z vysílání stáhl díl „Klekánice“, která se
zabývala hospodařením akciové společnosti Sazka. Rada ČT nakonec 12. prosince 2000
odvolala Dušana Chmelíčka z funkce generálního ředitele. Členové rady to odůvodnili
tím, že Chmelíček nenaplňoval projekt, na základě, jehož byl v lednu 2000 do funkce
zvolen.67
Rada ČT z pěti kandidátů vybrala 20. prosince do funkce generálního ředitele
Jiřího Hodače. To se však nelíbilo velké části zaměstnanců i odborné veřejnosti. Svým
ukvapeným závěrem chtěla Rada ČT demonstrovat svoji nezávislost. Na půdě ČT
vznikla nová revolta vůči novému vedení a obě strany se začaly dostávat do rozporu
s předpisy. Jiří Hodač dal dokonce 27. prosince od devatenácti hodin na 24 hodin
vypnout vysílání. RRTV uvedla, že ČT nesplnila svojí veřejnoprávní povinnost. Situace
se uklidnila až po rezignaci ředitele Hodače, ke které ho vyzval i Senát. Hodač
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odstoupil 11. ledna 2001.68 Velká část veřejnosti i známé osobnosti podporovali stávku
zaměstnanců. Na Václavském náměstí se sešlo přes 100 tisíc občanů na podporu
stávkujících. Stávku nicméně ukončila až dohoda o ukončení stávky mezi prozatímním
ředitelem ČT Jiřím Balvínem a odbory ČT. Novela zákona o ČT69 v lednu 2001 přinesla
potřebné změny, tedy možnost volby prozatímního ředitele přímo Poslaneckou
sněmovnou, a především proceduru volby Rady ČT, do té doby kritizovanou.70 31. října
2001 ze 44 uchazečů zvolila rada ČT Jiřího Balvína generálním ředitelem ČT. Jiří
Balvín byl po roce, konkrétně 27. listopadu 2002, odvolán. Na jeho místo dočasně
nastoupil Petr Klimeš, ten měl být ve funkci do řádné volby generálního ředitele radou
ČT. Tu 19. července v roce 2003 vyhrál Jiří Janeček a nahradil tak Petra Klimeše.
Během jeho funkčního období vzniknul 2. května 2005 nový zpravodajský kanál ČT24
a v roce 2006 sportovní kanál ČT4.
Rada ČT ho po skončení šestiletého období zvolila znovu. Jiří Janeček ale po
roce ve svém druhém volebním období odstoupil ze zdravotních důvodů. Na pozici byl
do 31. srpna 2011. Jeho nástupcem se stal Petr Dvořák, kterého rada ČT zvolila do
funkce 1.10. 2013. Vyhrál jeho projekt o vytvoření nových programů. Projekt během
svého působení naplnil a dal vzniknout dvěma novým programům ČT:D a ČT Art, které
běží na jednom kanálu. ČT:D běží od šesté hodiny ráno a končí ve 20:00, kdy ho střídá
ČT Art.
2.2.2 Způsob financování veřejnoprávní televize ČT
Velkým problémem od vzniku ČT je její financování. Ze zákona jsou na Českou
televizi kladeny velké nároky na programovou skladbu, která vyžaduje vysoké finanční
investice. Základním zdrojem příjmů ČT je televizní poplatek.71 Sazba poplatku v 90.
letech byla stanovena zákonem č. 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích.
Před účinností tohoto zákona upravovala poplatek nepřehledná soustava podzákonných
norem. Poplatek, který je ve srovnání se zahraničím i dodnes docela nízký, činil 50
korun měsíčně72, od roku 1997 pak 75 korun. V roce 1996 kvůli nedostatku peněz ČT
schválila schodkový rozpočet. Ke schodku nakonec nedošlo, jelikož jej pokryly
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nadprůměrné výnosy z reklamy. Vedení České televize bylo za tento rok velmi
kritizováno.
Zásadní řešení financování televize bylo očekáváno od novely zákona o
rozhlasových a televizních poplatcích z roku 1997.73 „Zvýšení poplatku provázelo
bouřlivé diskuze v médiích a v parlamentu. Televize Nova žádala, aby současně se
zvýšením poplatku se veřejnoprávní televizi zakázalo vysílání reklam, neboť vyšší
poplatek prý ohrožuje rozvoj a konkurenční schopnost komerčních televizí.“ Tento
argument však neuspěl. Při majetkových přesunech u televize Nova v letech 1996 a
1997 se ukázalo, jak velké zisky přinášelo vysílání jejím majitelům. Proti zákazu
reklamy v České televizi se postavily i reklamní agentury, které se obávaly, že monopol
Novy na televizní reklamu by vedl k nevyhnutelnému nárůstu cen reklamního času.
Díky navýšení televizního poplatku od července 1997 bylo možné realizovat nákup
nové techniky. Peníze pokryly provozní náklady objektů na Kavčích horách.
K modernizaci provozů došlo i ve studiu Brno a také ve studiu Ostrava, kterému
povodně v roce 1997 způsobily škody téměř dvacet milionů korun.74
Další změnu zákona se podařilo prosadit až v roce 2005.75 Poplatek se od října
tohoto roku zvýšil na 100 korun, od 1. ledna 2007 se poplatek zvýšil na 120 korun. Od
1. ledna 2008 činní poplatek 135 korun. Tato výše poplatku platí dodnes. Přes obtíže, se
kterými se její rozpočet potýká do dnešní doby, je Česká televize z hlediska svého
financování ve východní postkomunistické Evropě unikátem. Od svého vzniku byla a je
finančně soběstačná a za celou dobu se obešla bez dotací ze státního rozpočtu. Nicméně
Česká televize bude ve velmi brzké době čelit finančním nedostatkům, protože
momentální výše poplatku je kvůli inflačním trendům, zvýšené hladině cen při nákupu a
výrobě pořadů nedostatečná.

2.3 Vývoj zpravodajství ČT
Se vznikem České televize od 1. ledna 1992 vstoupila v platnost nová struktura
zpravodajských pořadů programu ČTV. V 18:00 se vysílaly desetiminutové „Zprávy
ČTV“, po něm následoval patnáctiminutový „Večerník“, který začínal v 18:15 a hlavní
zpravodajský pořad, který měl třicet minut začínal ve 21:30. 76 Řízením redakce
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zpravodajství byl po rozhodnutí generálního ředitele ČT Iva Mathého pověřen Petr
Studenovský. V červenci téhož roku zahájila ČT pomocí teletextu zkušební titulkování
zpravodajských pořadů pro neslyšící diváky. O rok později v lednu 1993 začala platit
nová struktura zpravodajských pořadů na programu ČT1, který nahradil dosavadní
kanál ČTV. Vznikly dva hlavní třicetiminutové pořady. „Události“, které se vysílaly
denně v půl osmé večer a „Události, komentáře“, které se vysílaly ve všední dny po
desáté hodině večer. Tyto relace doplňovaly ještě pěti až desetiminutové dopolední,
odpolední, podvečerní a noční „Zprávy“. Na programu ČT2 to byly dva hlavní
patnáctiminutové pořady „Aktuality 93“ a „Večerník“, který byl vysílaný simultánně
Prahou, Brnem a Ostravou od devatenácti hodin. Odpoledne a dopoledne je doplňovaly
pětiminutové „Aktuality“.77
Rada ČT podle zákona č.361993 Sb. zvolila intendanta zpravodajství a
publicistiky na okruhu ČT Jana Šterna, který nepodléhal pravomocem generálního
ředitele ČT. „Funkci intendanta vytvořila Poslanecká sněmovna s cílem zabránit
monopolu v televizním zpravodajství v souvislosti s tím, že Česká televize se od 1. ledna
1993 dočasně stala jediným provozovatelem vysílání na všech českých televizních
okruzích. Tato funkce měla trvat do doby, než na trh vstoupí další celoplošná televize.
Intendant byl tak garantem pluralismu zpravodajství a publicistiky v celostátním
televizním vysílání.“
V souvislosti s příchodem intendanta zpravodajství a publicistiky programu
ČT2 došlo k úpravě struktury zpravodajských pořadů na ČT2. Vznikla redakce
zpravodajství programu ČT2, která existovala vedle redakce zpravodajství okruhu ČT1.
Hlavními pořady se staly patnáctiminutový „Deník“, který se vysílal denně od
devatenácti hodin a půlhodinový „Deník Plus“, který se vysílal ve všední dny v půl
desáté večer. Tyto relace ještě ve všední den doplňovaly krátké „Minuty dne“.78
Ve stejném roce se stala součástí pracovní smlouvy redaktorů a moderátorů
zpravodajství a publicistiky stručná verze kodexu televizního zpravodajství, který byla
inspirovaná kodexem televizní stanice BBC a dokumenty Rady Evropy. V kodexu je
kromě objektivity a ověřování informací zahrnuta také podmínka, že redaktoři a
moderátoři nebudou vystupovat v reklamách.79
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Od 3. ledna 1994 začala Česká televize pravidelně vysílat na programu ČT2
půlhodinový hlavní zpravodajský pořad „21“, který běžel každý den s výjimkou soboty
od 21 hodin.80 1. prosince téhož roku navštívil Českou televizi prezident Václav Havel.
Byl přítomen i u vysílání zpravodajské relace „Události“.81 V dubnu 1995 zřídil
generální ředitel ČT Ivo Mathé svým rozhodnutím etický panel, což byl konzultační
orgán vedení ČT v otázkách etiky žurnalistické a umělecké tvorby. 82 Na konci roku, 28.
prosince zakoupila Česká televize první přenosový vůz SNG83, který sloužil pro
přenosy a pro zpravodajství. Díky malé dodávce bylo možné operativněji vysílat různé
události, redaktoři byli schopni vstupovat do vysílání z míst nehod a kalamit, kam by se
jinak velká přenosová technika nedostala. Výhodou byla také úspora za pronájem
pozemních přenosových tras. Rada České televize v tomto roce apelovala na vedení
zpravodajství, aby zlepšila strukturu publicistických a debatních pořadů.84
Moravu a Slezsko zasáhly na začátku července 1997 nečekané povodně. Od 7.
až do 22. července, v době největšího povodňového náporu odvysílala ČT v celostátním
zpravodajství 43 mimořádných zpravodajských relací s celkovou stopáží 330 minut.85
Česká televize v září 1997 představila nové vysílací schéma programu ČT1, na
kterém začala vysílat 24 hodin denně. Začátek hlavní zpravodajské redakce „Události“
posunula o čtvrt hodinu později na 19:15. Ve funkci vedoucího domácího zpravodajství
nahradil Otakara Černého Bohumil Klepetko.86
Divácké reakce potvrdily zájem veřejnosti o aktuální domácí dění, včetně
neplánovaných pořadů a operativních vstupů. Ředitelství programu ČT rozhodlo o
rozšíření prostoru v následujícím roce pro zpravodajství.87 V dubnu v roce 1998 se stal
šéfredaktorem zpravodajství Ivan Kytka, ten ale o měsíc a půl později dne 21. května na
svou funkci rezignoval. Podle generálního ředitele ČT Puchalského se Kytkovi
nepodařilo převést vlastní novinářské zkušenosti do práce celé redakce. Na jeho místo
nastoupil Zdeněk Šámal.88 1. září 1998 byla hlavní zpravodajská relace ‚Události“
poprvé vysílaná z nového zrekonstruovaného studia, v objektu televizního zpravodajství
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na Kavčích Horách.89 V tomto roce pokrývalo zpravodajství České televize události
jako vstup země do NATO a operaci Severoatlantické aliance v Kosovu. Do Kosova
vyslalo vedení zpravodajství mimořádné štáby, které situaci mapovaly přímo na místě.90
Česká televize zrušila na konci ledna 1999 místo stálého zpravodaje v Londýně,
na kterém působil Ivan Kytka. Televizi zůstalo pět zahraničních zpravodajů: v Berlíně,
Bratislavě, Bruselu, Moskvě a Varšavě. Od 1. července 1999 zřídila místo stálého
zpravodaje ve Washingtonu. Zpravodaj Ivan Kytka se stal redaktorem BBC v
Londýně.91
Dne 17. dubna 2000 zvolil nový generální ředitel ČT Dušan Chmelíček
ředitelem zpravodajství Jiřího Hodače. V květnu vznikla redakce publicistiky, která
spadala pod zpravodajství. 18. května upravil ředitel zpravodajství kompetence v rámci
Ředitelství zpravodajství a stanovil některé zásady pro přípravu zpravodajských a
publicistických pořadů. Ředitel zpravodajství Jiří Hodač odvolal 5. června moderátora
pořadu „V pravé poledne“ Romana Proroka. Odůvodnil to moderátorskými chybami.
Poté, co mu byl adresován dopis s protestem Romana Proroka, se postavil na stranu
ředitele zpravodajství i tehdejší generální ředitel ČT. Jiří Hodač přesto vybral pro
moderování pořadu nového moderátora a zvolil Antonína Zelenku. Tento postup
vyvolal v médiích spekulace o politickém vlivu na rozhodování vedení České televize.92
Šéfredaktor Zdeněk Šámal požádal 15. června o uvolnění z funkce z profesních
důvodů. Bylo to v souvislosti s odvoláním moderátora Romana Proroka. Většina
redakce podpořila jeho postup a její pracovníci podali stížnost na ředitele zpravodajství
Jiřího Hodače k Radě ČT. Dne 16. června byl odvolán šéfredaktor zpravodajství Zdeněk
Šámal generálním ředitelem ČT. Stalo se poté, co odmítl vysílat oficiální prohlášení
vedení ČT, které popíralo, že by ČT podléhala politickým tlakům. Vedením redakce byl
pověřen zástupce šéfredaktora Jiří Vondráček. Šéfredaktorem zpravodajství se 17.
července stal Bohumil Klepetko.93
Na začátku srpna byl ve zpravodajství zřízen Útvar realizace a do funkce
producenta byl jmenován Petr Jahn.

94

Pod tento útvar spadaly technické složky jako

jsou kameramani, technici, osvětlovači atd. Toto sloučení mělo za úkol zefektivnit
plánování průběhu vysílání.
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Ředitel zpravodajství Jiří Hodač požádal 11. srpna 2000 o uvolnění z funkce. Ve
svém prohlášení uvedl, že „vedení ČT je příliš ovlivňováno osobami, které stojí mimo
oficiální řídící strukturu ČT“. Hodač si stěžoval na absenci podpory ze strany vedení
ČT pro svoji koncepci zpravodajství. Jeho funkcí byl pověřen Jiří Vondráček. 95 20.
prosince 2000 zvolila rada ČT svými sedmi hlasy do funkce generálního ředitele ČT
Jiřího Hodače. Ve zpravodajské relaci „Události“ zaměstnanci ČT prostřednictvím
krizového výboru vyjádřili svůj protest proti volbě Jiřího Hodače generálním ředitelem
ČT. Odmítli mechanismus výběrového řízení a zpochybnili kompetenci rady ČT pro
plnění její funkce stanovené zákonem o ČT. Podle protestujících byli členové rady ve
svém rozhodování ovlivňováni politickými stranami, které je do rady nominovaly. Jiří
Vondráček rezignoval na funkci ředitele zpravodajství ČT.
Ve zpravodajské relaci „Události“ se za moderátory objevily osobnosti
kulturního, veřejného a politického života. Generální ředitel ČT Jiří Hodač jmenoval
bývalou televizní moderátorku ČT Janu Bobošíkovou do funkce ředitelky zpravodajství.
Redaktoři se však vyjádřili, že neuznávají volbu Jiřího Hodače generálním ředitelem, a
proto nebudou spolupracovat ani s lidmi, které Hodač jmenuje do funkcí. Odmítli tedy
přijímat od Bobošíkové jakékoliv pokyny a rozhodli se zůstávat nepřetržitě na svém
pracovišti v budově zpravodajství. Jiří Hodač totiž nechal 24. prosince hlídat
zpravodajskou budovu ochrankou, která měla za úkol nevpouštět zaměstnance do
prostor zpravodajství. Na místo byla přivolaná dokonce policie, která ale nezasáhla ani
ve prospěch jedné strany. Zaměstnanci se nemohli dostat ven z budovy 96
Na Štědrý den vysílala ČT poprvé dvě verze zpravodajství. Jednu vysílal tým
Jany Bobošíkové z prostor na Barrandově, které mu zapůjčila TV Nova. Druhou verzi
připravovali na Kavčích Horách redaktoři zpravodajství, kteří protestovali proti volbě
Jiřího Hodače. Jejich zprávy však mohlo přijímat pouze 380 tisíc domácností
prostřednictvím satelitu, nebo kabelové televize. V devatenáct hodin se sešli před
objektem zpravodajství občané podporující petici proti volbě Hodače a Bobošíkové.
Požadovali jejich odstoupení a prosazení urychleného projednání nového zákona o ČT.
Tyto demonstrace se konaly každý den ve stejnou dobu až do 14. ledna.97 Dne 27.
prosince nechal Hodač od devatenácti hodin přerušit vysílání na 24 hodin. Dne 1. ledna
vyhlásila nezávislá odborová organizace ČT stávku, do které se zapojila 2330
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zaměstnanců. Senát vyzval Hodače k rezignaci. 9. ledna 2001 ukončil tým Jany
Bobošíkové vysílání svých zpráv. 11. ledna rezignoval Jiří Hodač na post generálního
ředitele ČT. Prozatímní generální ředitel Jiří Balvín odvolal 15. února Janu
Bobošíkovou z postu ředitelky zpravodajství a na její místo byl prozatímně jmenován
Zbyněk Honys. Ten se pak stal i oficiálně ředitelem zpravodajství, ale až po výběrovém
řízení dne 12. prosince 2001. 98
2.3.1 Vznik zpravodajského kanálu ČT24 a proměna zpravodajství
Nový zpravodajský kanál ČT24 spatřili diváci obrazovek 2. května 2005.
Zpočátku mohlo nový kanál sledovat pouze menší množství lidí, kteří si platili satelitní
nebo kabelovou televizi. Po digitalizaci médií se stanice stala dostupným i pro běžné
diváky. V čele zrodu kanálu stál tehdejší a nynější ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal.
„Když jsem na Slovensku vedl TA3, měl jsem sen, že bych to samé chtěl dělat, ale se
zdroji České televize. Zároveň jsem věděl, že bych ty naše bufetové kverulanty konečně
pořádně zaměstnal, zkrátka že na to kapacitně máme. Někdy v květnu 2004 jsem přisel
za Janečkem s nápadem na zpravodajský kanál. Řekl mi, ať to zkusíme začít
připravovat. Prvním parťákem byl Michal Kubal, k němuž se později přidal Michal
Petrov. Během léta roku 2004 se tu objevil Pavel Hanuš, který mluvil o něčem, čemu
nikdo nerozuměl a nikdo si pod tím nedokázal nic představit. O digitalizaci. A vyzval
všechny ředitele a ostatní náčelníky, mně se ty funkce dodnes pletou, aby mu něco
nabídli. No tak já jsem vytáhl náš projekt ČT 24, který se tehdy jmenoval ČT News. A
Hanuš pak přišel s tím, že jediné, co je použitelné, je právě náš projekt a že do něj
půjdeme. Takže jsme na tom začali opravdu pracovat a 15. prosince 2004 Janeček
definitivně rozhodl, že to opravdu bude. Za čtyři měsíce vznikla ČT 24. Bylo to ovšem
dost dramatické, protože konzervativní klika ve zpravodajství dělala všechno možné,
aby tomu zabránila. Ten čas v přípravné fázi byl asi nejmíň příjemný. Začali jsme
vysílat 2. května 2005.“99, uvedl Zdeněk Šámal v rozhovoru s Janem Lacinou.
Nový kontinuální zpravodajský program si kladl za cíl poskytovat divákům
čerstvé zprávy každou hodinu a malý informační přehled každých třicet minut.
Televizní stanice vysílala zprávy i v noci. Kontinuální vysílání znamenalo navýšení
pracovního nasazení redaktorů. Nabírali se noví pracovníci, kteří mnohdy přišli rovnou
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ze školy, takže se celý systém vysílání museli naučit. Bylo potřeba zaplnit vysílání, a
tak se více začaly využívat vstupy redaktorů z míst, kde se odehrávala nějaká událost.100
V roce 2007 se posunul čas vysílání Událostí na devatenáctou hodinu, protože
Česká televize bojovala o sledovanost diváků. Zjistilo se totiž, že většina diváků sleduje
Televizní noviny, které běželi na televizní stanici Nova od půl osmé. Část veřejnosti za
to televizi kritizovala, protože se tím musel posunout čas „Večerníčku“, který se na
programu ČT1 vysílal právě od devatenácti hodin. Čas hlavní relace „Události“ po
změně běžel současně s hlavními zprávami na Primě. Relace se prodloužila z původních
dvaadvaceti minut za všedního dne na pětadvacet minut. 101 Změnil se i obsah relace.
Reportáže byly zpracovávány více do hloubky. V nich se odkazovalo i na podobná
témata. V některých případech se prodloužila i stopáž, která byla na jeden příspěvek
původně minutu a půl dlouhá. Aktuální témata byla podrobněji zpracována a délka
příspěvku se mohla prodloužit až přibližně na dvě a půl minuty. V reportážích se začalo
používat více grafických prvků, které měly za úkol zpřehlednit obsah. Do hry vstoupilo
i nově postavené virtuální studio. Zpočátku se moderní studio využívalo jen minimálně,
protože příprava před vysíláním si vyžadovala značnou časovou a technickou přípravu.
Zdeněk Šámal, který stál za zrodem zpravodajského kanálu ČT24 na konci roku 2007
nečekaně odchází. Prohlásil, že hlavní cíl, kterým bylo vybudovat tento projekt, se mu
podařil realizovat.
Do čela zpravodajství nastoupil stávající šéf editorů zpravodajství Milan
Fridrich. Ten na postu vydržel tři roky. Zpravodajskému kanálu ČT24 rostla
sledovanost, ale hlavní zpravodajské relaci Události naopak klesala. V roce 2010
nahradil Fridricha ve funkci ředitele zpravodajství zahraniční zpravodaj ČT Roman
Bradáč. V listopadu 2010 se zrušilo noční vysílání zpráv a program přináší aktuální
informace od šesti od rána do půlnoci. Přes noc se vysílaly reprízy zpravodajských
pořadů. V červnu 2011 odstoupil z funkce generálního ředitele ČT Jiří Janeček, údajně
kvůli zdravotním důvodům. Na jeho místo po dvoukolovém výběrovém řízení, zvolila
rada Petra Dvořáka. Ten ve svém projektu, díky kterému byl také vybrán, mluvil o
rekonstrukci hlavní zpravodajské relace.102
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Neprodleně po nástupu do funkce jmenoval Petr Dvořák ředitelem zpravodajství
Zdeňka Šámala, který se do televize vrátil potřetí. Místo šéfredaktora zaujal bývalý
šéfredaktor televize Nova Petr Mrzena. Změna „Událostí“ na sebe nenechala dlouho
čekat. Změnily se obrazové prvky, jako například více grafiky, ve studiu stál moderátor
u plazmy, na které popisoval určitý příklad, zahraniční rozhovory se přestaly překládat a
místo nich se do obrazu nasadily titulky, aby narostla věrohodnost použitého
komentáře. Změnilo se i redakční složení podílející se na hlavní zpravodajské relaci.
Televizní tým začal také pracovat na zcela nové podobě „Událostí“, protože
zpravodajská relace se potýkala s nízkou sledovaností.
Nové „Události“ spustila Česká televize 1. dubna 2012. Pořad se začal vysílat
pravidelně v 18:56. Relace přinesla změnu formální i obsahovou. Po obsahové stránce
se změnil bodový scénář, upravila se stopáž a rozšířil se žánr příspěvků. Redaktoři měli
nově vytvářet příspěvky pouze pro tuto relaci. Původně pracovali i pro kanál ČT24.
Zpravodajská stanice ČT24 chtěla mít materiál co nejdříve ve vysílání. Příspěvek byl
surovější. Naopak „Události’měli mít příspěvky propracovanější a promyšlenější.
Každý den probíhaly dvě porady, které se věnovaly konkrétnímu bodovému scénáři na
daný den. V rámci ní probíhalo i hodnocení příspěvků po obsahové a vizuální stránce.
Reportér i kameraman díky tomu získali zpětnou vazbu. Stopáž relace se prodloužila o
17 minut. Celkem trvala 48 minut ve všední dny a 45 minut o víkendech.103
Prodloužením stopáže si vedení ČT slibovalo lepší naplnění veřejné služby. Do relace
se mohly dostat reportáže kulturního a ekonomického rázu, pro který by v komerčních
relacích nebyl prostor. Reportáže z těchto sekcí se pevně zařadily do bodového scénáře.
Dříve nebyly v pořadu pravidelně. Více prostoru dostalo i zahraniční zpravodajství.
Příspěvky se pohybovaly od 80 vteřin do dvou minut. Zajímavé reportáže byly
detailněji vypracovány a jejich stopáž se prodloužila. Svoje místo v „Událostech“
dostaly i regionální reportáže. Pořad se měl odlišovat po formální i obsahové stránce od
kontinuálního vysílání. Své místo si v rubrice našlo místo i „Naše téma“. Jednalo se o
blok příspěvků, živých vstupů, synchronů a grafik k jednomu danému tématu, které se
většinou zaměřovalo na spotřební témata.104
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Po formální stránce se změnila vizualizace studia, obměnili se moderátoři a
zvýraznila se jejich vizáž. Studio bylo přesunuto z komplexu SK9 do studia SK8. Nové
prostory byly větší. Dříve seděli moderátoři ve studiu za pultíkem. V pozadí byl
skleněným oknem průhled do redakce, kde se „Události“ připravují. V novém vydání se
relace přesunula do virtuálního studia s počítačově vytvořenými dekoracemi. V něm
byla jedna dotyková obrazovka, čtyři standardní monitory, stoleček a stupínek na
podlaze. Pozadí se klíčovalo na zelenou plochu. Ve studiu bylo celkem pět kamer. Nově
začali moderátoři pracovat s plazmovou obrazovkou. Tu používali jako spojení s
redaktory při živých vstupech. Předělala se také znělka a logo pořadu. 105
Velkou proměnou prošly moderátorské posty. Moderátory do nové relace
vybíral generální ředitel Petr Dvořák spolu s výběrovou komisí. Hledali mezi
zaměstnanci ze zpravodajství. Nechtěli nikoho z venku, protože se obávali, že by to
vedlo k demotivaci zaměstnanců. Stávající pozici opustil Bohumil Klepetko, Roman
Pistorius, Josef Maršál a Iveta Toušlová. V roli moderátora „Událostí“ naopak
pokračovala Marcela Augustová a Jolana Voldánová. K nim se přidali Jakub Železný a
Aneta Savarová. Moderátoři začali pořad moderovat ve stoje. Vedení se inspirovalo
zahraničními zpravodajskými kanály. Pořad zahajovala rozsáhlejší předpověď počasí a
zakončovaly ho „Branky, body, vteřiny“.
Vzhledem k tomu, že relace se začala vysílat v HD rozlišení, muselo se tomu
přizpůsobit líčení a oblékání moderátorek. Vysoké rozlišení totiž kladlo více nároků na
detailnější provedení všech prvků v záběru.106
2.3.2 Charakteristika zpravodajského kanálu ČT24
Česká televize nemá konkurovat soukromým televizním kanálům. Jako
veřejnoprávní televize má za úkol program doplňovat projekty, které jsou veřejně
prospěšné, nikoliv vybrané za účelem zisku. Podíl vysílaných pořadů nezáleží jenom na
sledovanosti, ale i na dalších aspektech jako je zastoupení jednotlivých témat, ať už se
jedná o kulturní či náboženská témata a podobně. Vysílací schéma je také ovlivněno
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zákonem č.483/1991 Sb. o České televizi, který vymezuje, jak má ČT plnit
veřejnoprávní službu. Zpravodajský kanál ČT24 je zde popsán z pohledu diváka.107
ČT 24 je zpravodajský kanál vysílající 24 hodin denně aktuální zpravodajství z
celého světa. V programu jsou i publicistické pořady. Některé relace jsou souběžně
vysílány i na kanálu ČT1. Kromě zpráv ve 12, Událostí v Regionech a hlavní
zpravodajské relace Událostí, k nim dále patří první část nedělního pořadu Otázky V.M.
Ráno za minutu šest začíná ranní zpravodajský informační blok s názvem Studio 6,
který je zaměřen na aktuální zprávy, dopravní zpravodajství, počasí a objevují se zde i
uvolněnější témata vztahující se k aktuálnímu období či problémům. Po zprávách v 10
hodin začíná studio ČT 24, které se prolíná každou hodinu se zprávami. Vždy v celou
hodinu jsou zprávy, které čte moderátor, jako souhrn aktuálních informací. Dominantou
jsou zde živé vstupy redaktorů z aktuálních míst. Dále následují krátké sportovní
zprávy.
Za hlavní zprávy jsou považovány zprávy ve 12 hodin a v 16 hodin. Tyto zprávy
jsou nejdelší a obsahují nejdůležitější informace ze světa i z celé České republiky.
Studio ČT24 je vysíláno vždy po zprávách a vyplňuje zbylou hodinu. Je rozděleno na
malé bloky, které se věnují jednotlivým tématům. Jsou zváni hosté – analytici, vědci,
politologové, kteří ve studiu s moderátorem nebo po telefonu komentují danou
problematiku. Po studiích ČT24 následuje předpověď počasí, která shrnuje
meteorologické informace uplynulých 24 hodin a ukazuje prognózu vývoje počasí na
další dny.
V 18 hodin je každý všední den vysílán pořad Události v Regionech. Jedná se o
hlavní regionální zpravodajskou relaci, která shrnuje nejdůležitější události v krajích
České republiky. Následuje Interview ČT24. Jedná se o profilový rozhovor s
významnou osobností, která komentuje aktuální dění v ČR nebo ve světě. Následuje
další předpověď počasí a upoutávka na hlavní zpravodajskou relaci Události. Tato
relace začíná v 19. hodin. V relaci jsou zastoupená různorodá témata. Na začátku jsou
nejaktuálnější informace, politika, nechybí ani živé vstupy v podobě aktéra, který
komentuje danou problematiku, živý vstup z regionů, regionální reportáže, a nakonec i
kulturní zpráva. V půl osmé je vlastní téma – blok věnovaný jednomu aktuálnímu či
důležitému tématu. Skládá se z několika reportáží, může zahrnovat vstupy, telemosty
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atd. Události ukončuje moderátor předávkou druhému moderátorovi na Branky, Body,
Vteřiny.
Ve 20:00 běží každý všední den od roku 2016 nový zpravodajský formát - 90'
ČT24. Tento blok nahradil původní Hyde Park. Je to interaktivní zpravodajský pořad,
který řeší hlavní událost dne. Ve studiu jsou hosté, kteří mimo jiné odpovídají i na
otázky diváků. Moderátoři využívají plazmy, na které ukazují a komentují různé
statistiky, grafy atd. Blok je spojen i s ekonomickou částí a nahrazuje tak původní
Ekonomiku ČT24, která byla vysílána dříve ve 21 hodin. Poté, ve 21:30 následuje
Horizont ČT24. Pořad, který se zabývá děním ve světě. Klade důraz na původní tvorbu
vlastních zpravodajů a bohaté agenturní zpravodajství. Nechybí ani živé vstupy
zahraničních zpravodajů. Následuje pořad Události, komentáře, který je postaven na
aktérech. Ti odpovídají na aktuální otázky. Dále jsou zprávy ve 23:00 a zprávy v 00:00.
Tímto živý blok ČT24 končí a do 5:59 následujícího dne jsou reprízy. Pokud je
mimořádná událost, jako například povodně nebo v poslední době teroristické útoky,
zprávy a živé vysílání se může na pokyn šéfredaktora prodloužit a zprávy jsou vysílány
i po půlnoci.
Poslední dobou se objevují i Speciály, k aktuálním či k mimořádným zprávám.
Speciály jsou buď neplánované nebo plánované. Obsah je změněn a více zaměřen na
mimořádnou zprávu. Jsou zváni hosté, orientovaní na konkrétní problematiku nebo
speciály plánované, například k volbám nebo k různým výročím. Studio, ve kterém se
speciál vysílá je barevně a schematicky odlišené od klasického zpravodajského bloku, je
v něm více hostů a je zaměřen na jedno klíčové téma. O víkendech kromě zpráv jsou
zařazeny publicistické a diskuzní pořady jako OVM, Politické spektrum, Kultura +,
@online atd. V sobotu večer je také v hlavním vysílacím čase zařazen Hyde Park
Civilizace, zaměřen na vědu. V neděli Fokus Václava Moravce, diskuzní pořad
zaměřený na jedno dané téma.108
Zpravodajská stanice ČT24 je navíc propojena s internetovým zpravodajským
serverem www.ct24.cz. Jde v podstatě o zpravodajský server, který má k dispozici i
živé vysílání a video archiv. Hlavní kostrou webu jsou materiály mateřského
zpravodajského kanálu ČT24. Základem je tedy informační servis, který je doplněn o
živé vysílání. Na webu lidé najdou jak aktuální informace, podrobné redakční články,
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živé vysílání ČT24, tak i archiv starších pořadů a tiskových konferencí. Kromě
zpravodajství však web nabízí redakční zápisníky například Zdeňka Velíška a dalších.
Novou roli také získávají Nová média, která nabírají na důležitosti. Facebook
ČT24 je další součástí zpravodajského kanálu. Na Facebooku jsou nejaktuálnější a
nejzajímavější informace a také odkazy na web. Součástí je i iVysílání, kdy redaktor
přes Facebook živě reaguje z konkrétního místa, například ze soudního líčení. V
současné době jsou na tuto síť přenášeny i důležité tiskové konference. Vzhledem k
tomu, že ČT nemá pokrytí zpravodajů natolik rozsáhlé, nelze vždy zaznamenat každou
událost, proto funguje aplikace iReporter, ve kterém mohou diváci natočit na svůj
mobilní telefon video, které potom mohou přes tuto aplikaci odeslat. Pokud jej editor
vybere jako vhodné, může se tento materiál objevit ve zprávách.

2.4 Regionální zpravodajství ČT v letech 1992–2012
Česká televize vysílala v roce 1992 na okruhu ČTV každý den ve čtvrt na sedm
večer, patnáctiminutový „Večerník ČTV“. Z televizního studia v Brně se každé úterý a
čtvrtek vysílal „Jihomoravský večerník.“ Od 1. března 1992 byl tento pořad zařazen i ve
středu. Televizní studio Ostrava vysílalo regionální pořad každý všední den. Dvakrát do
měsíce byl v sobotu do vysílání zařazen „Moravský večerník“.109
Struktura regionálních zpravodajských pořadů se změnila v roce 1993. Pořad
„Večerníky“, které byly vysílány souběžně ze studií Praha, Ostrava a Brno byly na
programu ČT zařazeny na devatenáctou hodinu. Jejich celková stopáž byla patnáct
minut. Původní Moravskoslezské noviny vysílané televizním studiem v Ostravě byly na
začátku října 1993 přejmenovány na Report.110
Na prvním programu ČT se v roce 1994 začaly také vysílat „Večerníky“, které
měly stopáž deset minut. Jednalo se o „Český večerník“, „Jihomoravský večerník“ a
„Report“. Hlavní město mělo ještě verzi, která se vysílala ve středu s názvem „Pražský
večerník“. Byly zavedeny reprízy „Večerníků“, resp. třicetiminutový blok, který byl na
programu ČT2 uváděn od úterý do soboty v půl deváté ráno. Jednalo se o reprízu z
předchozího dne.111
Hlavní regionální zpravodajství se v roce 1995 přesunulo z kanálu ČT2 na kanál
ČT1. Tyto „Večerníky“, byly do té doby vysílané na programu ČT2 v 19:05. Od září se
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přesunuly na ČT1 a změnily i čas vysílání na 18:05. Relace byla vysílaná každý všední
den a předcházela ji pětiminutová předpověď počasí.112
Ve znamení zpravodajských změn se nesl rok 1997. Hlavní zpravodajská relace
„Události“ vysílaná na ČT1 se v září prodloužila. Z původních 25 minut se stopáž
protáhla na 34 minut. Posunuly se tedy z půl osmé na čtvrt na osm večer. Na konec
pořadu přibyly i zprávy z regionů. Na úkor toho byly ale zkráceny „Večerníky“ a to z
15 na 10 minut.113 Bylo zapotřebí více prostoru v podvečerním čase, jelikož se
„Události“ prodloužily. Přestože se stopáž zkrátila, byl tento rok pro „Večerníky“
zkouškou.
Moravu a Slezsko zasáhly jedny z největších povodní v České republice vůbec.
Pro regiony to znamenalo zvýšení úsilí a přinášení čerstvých informacích. „Když začalo
v pátek 4. července pršet a předpověď nevěštila nic dobrého, všichni žehrali na
pokažený začátek prázdnin. Nikdo netušil, že se blíží katastrofa, nemající v novodobých
dějinách regionu Severní Moravy a Slezska obdoby. Přívaly vody neustávaly, řeky se
vylily ze svých koryt, zaplavily cesty, vykolejily vlaky, divoký živel ničil vše, co mu stálo
v cestě a začal si brát první oběti.” Vzpomíná na povodně Lenka Poláková,
dramaturgyně Televizního studia Ostrava. Region byl odříznut od světa. Lidé nevěděli,
co se stalo s jejich příbuznými. Lidé v nesnázích hledali pomoc a doufali, že ji najdou
v televizi. Česká televize na základě desítek telefonátů zahájila vysílání mimořádných
regionálních zpravodajských relací. Moderátor ve zpravodajském studiu informoval
každou hodinu o nejaktuálnějších informacích. Televizní studio Ostrava se také stalo
centrem pomoci. Kromě zpravodajského vysílání poskytovalo nepřetržitý informační
servis po telefonu a spolupracovalo s povodňovými štáby a záchrannými systémy.
Rozšířily se kapacity zpravodajů z řad pracovníků studia, sebrala se veškerá technika a
vytvořily se nové štáby, které nepřetržitě mapovaly situaci. Týmy byly v terénu i přes
noc a o dění z prostředí živelné katastrofy informovaly nepřetržitě mnoho hodin.114
O těchto událostech a jaký to mělo vliv na regionální zpravodajství, vysvětluje v
rozhovoru Roman Ondrůj v empirické části této práce.115
K posílení regionální zpravodajské sítě došlo v roce 1998. „Večerníky“ se opět
prodloužily na patnáct minut. Vysílací čas zůstal stejný, tj. v osmnáct hodin na ČT 1.116
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V roce 2000 se řešila hlavně digitalizace. Jihlava jako první krajská redakce,
která byla nově vybudovaná, dostala počítač s přenosovým zařízením, které bylo
schopné posílat natočený materiál na Kavčí Hory v digitální kvalitě.117 1. září byla
redakce ve Zlíně převedena ze správy ČT Praha pod redakci zpravodajství televizního
studia Brno. Redakce v Olomouci byla převedena pod správu redakce zpravodajství
Televizního studia Ostrava.118
Dalším významným rokem pro regionální zpravodajství byl rok 2001. Hlavně
pro televizní studia Brno a Ostrava. V lednu byla totiž vydaná novela Zákona o ČT
č.39/2001 Sb., která upravovala rozsah regionálního vysílání, respektive především
vysílání těchto dvou studií na celostátních vysílacích okruzích. Studia měla vysílat
alespoň 25 minut denně. Přesné znění části zákona o ČT, věnovanému regionálnímu
zpravodajství, najdeme v předchozí kapitole. Jak probíhaly změny, a co to pro
regionální studia znamenalo, vysvětluje Karel Novák v rozhovoru v empirické části.
Za zrodem nového zpravodajského pořadu „Regiony“, který se vysílal z
ostravského studia stála právě tato novela. Pořad se vysílal na ČT2 a v průběhu roku
prošel změnami. Nejdříve se vysílal jako samostatný regionální zpravodajský pořad, v
jedné verzi vysílané na celém území České republiky, na podzim se stal součástí
pětiminutového zpravodajského bloku z regionů vysílaného v pravidelném čase v rámci
„Dobré ráno s Českou televizí“, kdy se začal také vysílat v tzv. trhacích časech, tj. ve
třech regionálních mutacích.
Zpravodajským relacím „Večerníky“, které se pořád vysílaly ve třech verzích,
byla prodloužena stopáž na 20 minut a součástí se staly nové přílohy. 119 Šlo o reportáž,
která byla většího rozsahu, téma bylo rozpracováno detailněji. Do vysílání byla
zařazena i podrobnější předpověď počasí pro regiony. Za rok 2001 ČT odvysílala
celkem 325 hodin regionálního zpravodajství a publicistiky, denně v průměru 53
minut.120
Nový regionální pořad byl uveden v roce 2002. Relace s názvem „Týden v
regionech“, který se začal vysílat v září každou sobotu dopoledne. Měl stopáž 25 minut
a vysílal se taktéž ve třech verzích. Relace byla souhrnem nejzajímavějších událostí za
poslední týden. „Večerníky“ přišly o svou přílohu „Večerník plus“. V tomto roce bylo
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denně průměrně odvysíláno 59 minut regionálního zpravodajství a publicistiky. Za rok
bylo odvysíláno celkem 360 hodin, což je dvojnásobek toho, co ukládá zákon.121
Pořad „Večerníky“ se v roce 2003 posunul na pět minut před osmnáctou
hodinou, Regiony se vysílaly za pět minut sedm. „Týden v regionech“ byl zařazen na
sobotu dopoledne. Vznikl nový regionální pořad „Toulavá kamera“122, taktéž ve třech
verzích. Jeho stopáž byla 25 minut a vysílal se v neděli dopoledne. Za tento rok ČT
vysílala průměrně 76 minut regionálního zpravodajství a publicistiky denně, za rok
celkem 464 hodin. Počet tak byl opět vyšší, než je stanovené zákonem.123
Pořad „Toulavá kamera“ dosáhla ohlasu a v roce 2004 začala se vysílat
celorepublikově v jednom vydání. Její místo zaujal nový pořad „Zajímavosti z regionů“,
který se začal vysílat od listopadu. V tomto roce ČT odvysílala průměrně 87,6 minut
regionálního zpravodajství a publicistiky za den a za rok to bylo celkem 533 hodin.124
Velkým mezníkem pro zpravodajství znamenal rok 2005. 2. května televize
spustila zpravodajský kanál ČT24. Zprvu program vysílal 18 hodin denně a od října se
začalo vysílat nepřetržitě 24 hodin denně. Zpravodajský program ČT24 vycházel z
dlouhodobé koncepce ČT, která směřovala k rozšíření kontinuálního zpravodajství.125
Pro splnění kvót daných zákonem se také začalo vysílat „Dobré ráno z Moravy a
Slezska“. Tímto se zvýšil podíl vysílání regionálních studií na celkovém vysílání ČT.
Tento pořad byl opět vysílán ve třech verzích,126. Protože by studia nedokázala z
kapacitních důvodů najednou zvětšit objem vysílání takovým způsobem, tak se relace
na okruzích Brno a Ostrava spojila na „Dobré ráno z Moravy a Slezska“. Vysílalo se
vždy jeden týden z Brna, druhý týden z Ostravy. Pražská verze se vysílala každý den na
programu ČT1, regionální verze se vysílala ve stejném čase na programu ČT2. Počet
odvysílaných minut regionálního zpravodajství se za tento rok podstatně navýšil. Bylo
odvysíláno průměrně 125,2 minut denně. „Večerníkům“ se vrátil čas vysílání na
osmnáctou hodinu a stopáž byla prodloužena na 25 minut. Byl spuštěn nový pořad
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Regiony ČT 24, který odbavovalo televizní studio Ostrava. Byl to souhrn informací ze
všech regionů.127
Výsledky v dalším roce byly podobné jako v uplynulém roce 2005. Denně bylo
průměrně vysíláno 125 minut regionálního zpravodajství a publicistiky. Kvóty
stanovené zákonem byly plněny s velkým přesahem. Vzniklo nové regionální studio v
Olomouci. Díky němu byl spuštěn nový zpravodajský pořad Týden v Olomouckém
kraji, který byl vyráběný speciálně pro zahájení provozu televizního studia v Olomouci.
Byl vysílán každou sobotu na ČT24. Tento rok byly odvysílané regionální pořady na
regionálním okruhu Prahy, „Dobré ráno“ na brněnském a ostravském okruhu v
regionální mutaci128, dalšími pořady „Večerník z Čech“, „Týden v regionech“, které též
měly dvě mutace pro Brno a Ostravu, a „Zajímavosti z regionů“.
Na programu ČT24 byl od září uveden nový pořad „Z Metropole“, který se
věnuje hlavnímu městu. Pořad se vysílal každou sobotu v půl dvanácté dopoledne. Od
března také běžel na ČT24 zpravodajský pořad „Kultura v regionech“, který měl za úkol
přinášet nové informace a události z kulturního světa českých a moravských regionů.
Přesto tento pořad nebyl považován za regionální, i když informace z regionů obsahuje.
Vysílání pořadu „Regiony ČT24“ pokračovalo a „Události“ zůstaly taktéž ve stejném
čase. 129
Hlavní zpravodajská relace změnila v roce 2007 vysílací čas. „Události“ se 1.
ledna přesunuly na devatenáctou hodinu a následně po ní se v devatenáct hodin a dvacet
pět minut začaly vysílat „Události v regionech“, které trvaly deset minut a zase se
vysílaly ve třech verzích. První půlka těchto „Událostí v regionech“ měla nejvyšší
sledovanost, protože na komerční televizní stanici Nova právě před půl osmou končil
díl velmi oblíbeného seriálu „Ulice“ a její hlavní zpravodajská relace „Televizní
noviny“ byly vysílány až v půl osmé. Diváci, aby nemuseli sledovat reklamy častěji
přepínali na ČT1 a sledovali „Události v regionech“. Relace „Večerníky“ zůstaly
zachovány, ale jejich stopáž se zkrátila z pětadvaceti na patnáct minut. V tomto roce se
na televizních kanálech ČT odvysílalo denně průměrně 124 minut regionálních a
publicistických pořadů. Na regionálním okruhu Praha bylo odvysíláno „Dobré ráno“,
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„Týden v regionech“, „Události v regionech“, „Večerník z Čech“, „Z metropole“130 a
„Zajímavosti z regionů“. Na regionálním okruhu Brno se vysílaly pořady „Dobré ráno z
Moravy a Slezska“, „Jihomoravský večerník“, „Týden v regionech“, „Události v
regionech“ a „Zajímavosti z regionů“. Na ostravském okruhu to bylo taktéž „Dobré
ráno z Moravy a Slezska“, „Report“, „Týden v regionech“, „Události v regionech“ a
„Zajímavosti z regionů“. Na zpravodajské ČT24 běžely dále „Regiony ČT24“ a
„Kultura v regionech“. Od ledna tohoto roku odstartoval na zpravodajském kanálu
ČT24 také zajímavý formát jménem „Digináves“, který lze zařadit k regionálním
pořadům. Jedná se o amatérské příspěvky občanů, o životě v městech a obcích, jak ho
vidí sami obyvatelé. Na internetových stránkách jsou uveřejňovány různé čtenářské
příspěvky v podobě textů, fotografií a videí. Nejzajímavější příspěvky se jednou
měsíčně odvysílaly v pořadu „Digináves“.131
V první polovině následujícího roku je vysílané schéma regionálních pořadů
totožné. Od 30. června 2008 se „Události v regionech“ sloučily s „Večerníky“ a jejich
vysílací čas se přesunul na osmnáctou hodinu, kdy se opět vysílají ve třech verzích a
stopáž byla prodloužena na dvacet pět minut. Hlavní zpravodajská relace „Události“ se
prodloužila. Začátek se posunul na devatenáctou hodinu a pořad trval pětatřicet minut.
Relace se tedy prodloužila a zahrnovala v sobě i reportáže regionálního charakteru.
V tomto roce se na regionálním okruhu z Prahy odvysílaly pořady „Dobré ráno“,
„Události v regionech“, „Večerník z Čech“, „Z metropole“ a „Zajímavosti z regionů“.
Na regionálním okruhu Brno pořady „Jihomoravský večerník“, „Týden v regionech“,
„Události v regionech“ a „Zajímavosti z regionů“, na regionálním okruhu Ostrava
pořady „Report“, „Týden v regionech“, „Události v regionech“ a „Zajímavosti z
regionů“ a na společném regionálním okruhu TS Brno a TS Ostrava „Dobré ráno z
Moravy a Slezska“. TS Ostrava nadále vysílalo pořad „Regiony ČT24“ a TS Brno pořad
„Kultura v regionech“. Pořad „Digináves“ ke konci roku přestává na ČT24 vysílat
sestřih nejzajímavějších příspěvků od občanů, na internetových stránkách však projekt
nadále pokračuje. Na plnoformátových programech vysílala Česká televize 95 minut
regionálního zpravodajství a publicistiky denně.132
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Česká televize plnila kvóty stanovené pro regionální vysílaní. Kvóty pro
regionální zpravodajství a publicistiku jsou dlouhodobě překračovány i po změně
vysílacího okruhu ranního „Studia 6“. Oproti předchozímu roku bylo v roce 2009 na
národních okruzích vysíláno průměrné 41 minut denně, což je o 16 minut více než
stanovuje zákonný limit, ale zároveň o 54 minut méně než rok předešlý. Podíl produkce
TS Brno a TS Ostrava na celostátním vysílaní byl oproti zákonnému požadavku 20 %
překročen o 1,6 %, to je zároveň o 0,8 % více než v roce 2008.133 TS Brno vysílalo na
svém okruhu „Události v regionech“, „Týden v regionech“, „Zajímavosti z regionů“,
„Regiony ČT24“ a „Kultura v regionech“. Ke konci tohoto roku pořad „Regiony ČT24“
skončil. Každý sudý týden se vysílal navíc 2,5 hodiny denně pořad „Dobré ráno“, který
se stal celostátním pořadem a dostal prostor na programu ČT24. TS Ostrava vysílalo na
svém okruhu „Události v regionech“, „Týden v regionech“, „Zajímavosti z regionů“ a
„Regiony ČT24“. Na vysílaní pořadu „Dobré ráno“ se ob týden střídalo s TS Brno. V
roce 2009 vysílala Česká televize na regionálních okruzích, a to výhradně v rámci
programu ČT1, neboť pokrytí území České republiky analogovým signálem programu
ČT2 se v průběhu roku podstatně snižovalo.134
V rámci digitalizace proběhly v roce 2010 moderní změny u obou regionálních
studií. TS Brno postupně přešlo na digitální technologii, která mu umožňovala výrobu
pořadů ve vysokém rozlišení. S přechodem na výrobu pořadů ve vysokém rozlišení byly
spojeny investice do modernizace obrazové a zvukové postprodukce. Další investice
byly směrovány také do modernizace přenosové techniky. Ostrava se dočkala
modernizace režijního komplexu a mohla začít pracovat v rozlišení HD. S touto
rekonstrukcí taktéž pokračovala obměna kamer a záznamových strojů.135
Česká televize plnila v dalším roce zákonem stanovené kvóty pro regionální
zpravodajství a publicistiku také s velkou rezervou. V průměru odvysílala na
plnoformátových programech 49 min denně, což bylo o 9 minut denně více než
předešlý rok. Kvóta 25 minut denně tedy byla překročena téměř dvojnásobně.136
V posledním obdobím zkoumaném v mojí diplomové práci, v roce 2012 se
značně změnila koncepce hlavní zpravodajské relace „Události“. Od 1. dubna se relace
133

ŠVIHÁLEK, M. 50 let televizního studia Ostrava. 1. vyd. Praha: Česká televize, 2005.
ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009. [online]. © 1996-2017 [cit.
2017-04-25].
135
ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010. [online]. © 1996-2017 [cit.
2017-04-25].
136
ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2011. [online]. © 1996-2017
[cit. 2017-04-25].
134

43

prodloužila na celých 48 minut. Těsně před relaci byla v osmnáct hodin a padesát minut
zařazena předpověď počasí, která později byla posunuta pět minut před devatenáctou
hodinou. Prodloužením vysílacího času se podařilo mj. začlenit i další regionální
výstupy. Kromě reportáží to byly například živé vstupy redaktorů z místa dění v daném
regionu. Podíl regionálního zpravodajství v Událostech dosáhl až čtvrtiny vysílacího
prostoru, zvýšil se počet příspěvků z TS Brno a TS Ostrava. Kvóty stanovené zákonem
byly zcela dostatečně naplněny.137
2.4.1 Právní požadavky na regionální zpravodajství ČT
Zákon 483/1991 Sb., České národní rady ze dne 7. listopadu 1991 zřizuje
Českou televizi. Naposledy byl novelizován v roce 2011. Momentálně jsou v
Poslanecké sněmovně projednávány další novely, ty ale zatím nebyly schváleny. Zákon
ukládá ČT jako televizi veřejné služby povinnosti, které musí plnit. K těmto
povinnostem patří i vysílání regionálního zpravodajství a publicistiky. V původním
znění zákona nebylo uvedeno žádné ustanovení o regionálním zpravodajství. Podoba
vysílání a konkrétní podmínky byly stanoveny až v pozdějších novelizacích. Ty určily
pevná stanoviska, která Česká televize musí dodržovat. V roce 2001 byla přijata novela
39/2001 Sb., která ovlivnila právě podíl regionálního zpravodajství ve vysílání. Tato
novela změnila úlohu brněnského a ostravského studia. Novela jim ukládala povinnost
vysílat alespoň 25 minut regionálního zpravodajství a publicistických pořadů denně.
Podíl na celostátních vysílacích okruzích musel pokrýt minimálně 20 % celkového
vysílacího času ČT v měsíčním úhrnu, což znamenalo téměř dvojnásobnou produkci
obou studií.
Současné znění zákona ošetřuje regionální vysílání v několika paragrafech
následovně: „Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání
zejména tím, že v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální
vysílání prostřednictvím televizních studií České televize (dále jen "televizní studia")
pro území jejich působnosti. Regionální vysílání každého televizního studia musí
vyváženě obsahovat příspěvky z celého území jeho působnosti.“138
Podrobněji se o naplnění kvót píše v paragrafu věnovaném televizním studiím:
Televizní studio Brno, Televizní studio Ostrava a další televizní studia jsou zřízená na
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základě § 9 odst. 9. Tato studia mají v rámci své činnosti oprávnění obdobná podle § 3
odst. 1 s výjimkou písmen a) a g).
Časový rozsah regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů
podle § 3 odst. 1 písm. c) činí u Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava
alespoň 25 minut denně; u televizních studií zřizovaných generálním ředitelem podle §
9 odst. 9 může být doba takového vysílání kratší.139
V měsíčním úhrnu na celostátních vysílacích okruzích musí podíl vysílání
televizních studií činit minimálně 20 % celkového vysílacího času České televize.140
2.4.2 Zpravodajské relace ČT zaměřené na regiony
Sestava regionálních pořadů se v průběhu času mění. Některé pořady již zanikly
a místo nich se objevily nové. Mezi hlavní regionální pořad patří Události v Regionech,
který se vysílá každý den v 18. hodin, dále Týden v Regionech a Zajímavosti
z Regionů. Všechny tyto pořady vycházejí ve třech mutacích. Pořad Z Metropole se
potom věnuje už pouze hlavnímu městu.
„Události v regionech“ jsou hlavní regionální zpravodajskou relací. Tento pořad
je na obrazovce nejdéle, i když si prošel velkými obměnami. Upravovala se délka
stopáže, a dokonce se měnil i název pořadu. Původní název tohoto pořadu byl
„Večerník“, který taktéž vycházel ve třech mutacích.141 V roce 2008 všechny tyto
mutace začaly vycházet pod stejným názvem „Události v regionech“. Tato relace se
vysílá každý všední den v 18:00 hodin na ČT1 a ČT24. Jejich současná délka stopáže je
25 minut. V případě mimořádné události lze rozpojit vysílání a na ČT24 se vysílá
mimořádné zpravodajství. Relace se vysílá z Prahy, Brna a Ostravy ve třech verzích. Na
začátku září roku 2009 bylo nově zařazeno vysílání „Událostí v regionech“ i o víkendu.
Pořad byl vysílán na ČT24, vydání bylo jedno a obsahovalo informace ze všech krajů
České republiky. Jeho stopáž byla 15 minut. Odbavení víkendového pořadu mělo na
starosti televizní studio v Praze. V roce 2010 se stopáž pořadu změnila z 15 na 25
minut. Navíc se na jeho vysílání střídala televizní studia Brno a Ostrava. Vysílání
nadále obsahovalo reportáže ze všech regionů České republiky.
Pořad se vysílá živě. Je odbaven ze zpravodajského studia, ať už v Praze, Brně
nebo Ostravě. Témata regionů jsou různorodá, od aktuálních problému, přes kulturní,
139

Zákon č. 483/1991 Sb., § 12, odst. 3, ve znění novely č. 384/2008 Sb.
Zákon č. 483/1991 Sb., § 12, odst. 4, ve znění novely č. 384/2008 Sb.
141
Z pražského studia byl vysílán „Večerník z Čech“, z Brněnského studia to byl „Jihomoravský
večerník“ a z Ostravy „Report“.
140

45

sportovní akce, až po úzce lokální témata. V rozhovorech s narátory budeme moci
sledovat, která témata dominují v jednotlivých krajích.142
„Týden v regionech“ je sestřihem těch nejzajímavějších a nejdůležitějších
událostí, které se za uplynulý týden staly. Nejedná se o čistě zpravodajský pořad. Je
vysílán živě a spolu s moderátorem jsou ve studiu ještě hosté, kteří analyzují a
komentují dané téma. Vysílá se jednou týdně, v sobotu ve 12 hodin a pět minut, tedy po
zprávách na ČT1. Jeho stopáž je taktéž 25 minut. Na rozdíl od hlavní regionální relace
jsou reportáže delší a témata rozsáhlejší.143
„Zajímavosti z regionů“ se taktéž vysílají ve třech vydáních. Na ČT1 je divák
může vidět každou neděli v 5:35. Jedná se o reprízu vybraných reportáží, které byly v
týdnu již odvysílány v jiných relacích.144
Z Metropole je reportážní týdeník. Věnuje se hlavnímu městu Praha. Jedná se o souhrn
nejdůležitějších zpráv a událostí, které se staly za posledních sedm dní. Pořad ukazuje
dopravní informace, zabývá se komunální problematikou, zveřejňuje pozvánky na
kulturní akce, nebo ukazuje historické zajímavosti z metropole. Pořad je složen z bloku
klasických zpráv a doplňují ho další rubriky. Například rubrika „Ve stínu svatého Víta“
mapuje nejrůznější stavby, které nejsou turistům tolik známé. Tento pořad se vysílá
každou sobotu po poledni na ČT1 a v roce 2007 nahradil pražské vydání pořadu „Týden
v regionech“. Stopáž pořadu je 25 minut. Pořad není vysílán živě.145
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3 Metodologická část
Téma regionálního zpravodajství České televize jsem si vybrala, protože jsem ve
zpravodajství této veřejnoprávní televize několik let pracovala. Měla jsem tedy k tématu
velmi blízko a chtěla jsem prostřednictvím rozhovorů s narátory přispět ke zmapování
regionálních redakcí a jejich vývoje. Pro zkoumání historie České televize, jsou k
dispozici různé knižní a archivní prameny. Tedy konkrétně k jejímu prvnímu desetiletí.
Druhá a třetí dekáda fungování veřejnoprávní televize zatím moc knižně zaznamenaná
není. Jsou to spíše diplomové práce, které mapují například vznik kanálu ČT24 nebo
změnu relace Události, ale téměř žádná publikace se nevěnuje regionálnímu
zpravodajství. Pokud bych se chtěla dozvědět něco o regionálním zpravodajství, zjistila
jsem, že množství zdrojů je nedostačující. Existují dvě publikace, mimochodem
vycházejících z diplomových prací, ty ale popisují historii brněnského a ostravského
studia. O regionálních redakcích v Čechách jsem téměř nikde žádnou zmínku, kromě
ročenek televize, nenašla.
Regionální redakce jsou součástí televize už od počátku. Jejich důležitost se
v průběhu období měnila a v posledních letech vzrostla. Dnešního diváka zajímá, co se
děje v regionech. Vzhledem k tomu, že písemných pramenů je velmi málo, považuji
metodu orální historie jako vhodnou techniku k doplnění toho mála, co se mi podařilo o
regionech najít. Díky této technice mohu získat osobní svědectví jednotlivých aktérů,
kteří se podíleli na vysílání a přípravě regionálního zpravodajství. Mohu také události
doplnit o informace, které v knižních pramenech chybí. Svědectví narátorů, kteří zažili
práci ve zpravodajství, se mnohdy může lišit od písemných pramenů. Některé události
mohou dané osoby svojí výpovědí doplňovat, nebo naopak pozměňovat. Části témat
jsou v současné době stále ještě citlivé a narátoři o nich odmítají mluvit, protože by je to
mohlo ohrozit. Pokud chci získat alespoň částečnou představu o tom, jak se regionální
zpravodajství vyvíjelo v průběhu let a chci toho dosáhnout prostřednictvím
kvalitativního výzkumu, tak dotazníková technika, otevřené interview nebo ostatní
metody nejsou dostačující. Rozhovor je potřeba do jisté míry vést a kontrolovat, a právě
metoda orální historie mi tento postup umožňuje.
Orální historie, jejímž prostřednictvím provádíme kvalitativní výzkum, je
vhodná pro výzkum menších cílových skupin, například vymezených profesí. Pokud
jsou skupiny ovlivněny politickou situací, nebo se bojí svých nadřízených v zaměstnání,
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jejich výpověď o historii může být zkreslená a odlišovat se od reality. V knižních
pramenech, zprávách, ročenkách a dalších archivních materiálech nelze někdy najít
přesné okolnosti, za kterých se konkrétní událost stala. Příhoda může být narátorem
upravena, protože svědectví by některé aktéry mohlo ohrozit. V momentě, kdy se
zkoumaná osoba již necítí být ohrožena, může být výpověď v podobě rozhovoru
zajímavá z hlediska nových skrytých informací, nebo nám poskytne klíč k pochopení
některých souvislostí.

3.1 Použité prameny
Záznamy o historii Československé a České televize jsou jak v knižní podobě,
tak i v archivních materiálech. Zdrojů, které mapují dílčí části televizní historie, mnoho
není. Část publikací se zabývá televizní krizí v roce 2000, další díla jsou paměti
předešlých ředitelů, ale o historii zpravodajství, konkrétně toho regionálního, moc
informací nenajdeme.
Televiznímu studiu v Brně a v Ostravě jsou věnovány publikace k výročí 50. let
od jejich založení. Publikace „50 let televizního studia Brna“146, vydaná kolektivem
autorů, popisuje krok za krokem historii studia od počátku 60.let přes sovětskou
okupaci a následnou normalizaci až do dnešní doby. Knižní předloha vychází především
z diplomové práce Petra Malého, která shrnuje jednotlivá desetiletí studia. Za pomoci
metody orální historie zpovídá pětici narátorů, kteří popisují svoje působení v
brněnském studiu.
Obdobnou publikaci má i ostravské studio. „Padesát let televizního studia
Ostrava“147 sepsal Milan Švihálek. Výtisk se kromě historie a současnosti věnuje
populárním pořadům, které patřily k divácky nejoblíbenějším a v historii studia
posouvaly vývoj jednotlivých televizních žánrů. Publikace si všímá i technického
rozvoje a současné výroby. Poznatky vycházejí ze vzpomínek dosud žijících
průkopníků prvních let studia a významných televizních tvůrců.
Ke zmapování českého regionu čerpám dále z Ročenek a z Výročních zpráv
České televize. Ty obsahují především statistické údaje, ale i údaje o změnách a plánech
televize. Na obsáhlou brožuru obsahují málo informací týkajících se regionálního
zpravodajství, ale jsou z nich patrné informace o vysílaných pořadech a o počtu
odvysílaných minut v rámci celoplošného vysílání. Přehlednější verzí těchto dat může
146
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být publikace „(Prvních) 10 let České televize“148, kterou napsal kolektiv autorů. Knihu
uvozují analytické studie o České televizi jako instituci, o jejím programu a
zpravodajství. Kniha je skládána jako mozaika dobových názorů a hodnocení,
autentických dokumentů zasazených v běhu událostí každého roku, fakt a čísel o
rozsahu vysílání a divácké odezvě. Početné fotografie doplňující publikaci zahrnují
snímky z pořadů a ukazují zajímavé pohledy do televizního zákulisí. Na rozdíl od
Ročenek, je tato kniha oproštěna pro historika od přebytečných kapitol a shrnuje to
nejdůležitější a nejzajímavější. Obdobná publikace od M. Petříkové „Česká televize v
roce 1997“149 také shrnuje to nejpodstatnější. Jsou zde uvedená základní fakta o
instituci. Kniha začíná úvodním slovem ředitele. V publikaci je popsáno organizační
schéma a dále je uveřejněn statut, kodex a strategie. Další podkapitoly se týkají
jednotlivých televizních studií, zahrnujících Brno i Ostravu. Kapitoly popisují jejich
vývoj, ale i plánované změny. V poslední části brožury jsou uvedené finanční zdroje a
hospodaření. Nechybí zde ani přehled měření, tzv. peoplemetr. Nakonec publikace
ukazuje daný rok v číslech, tabulkách a grafech. Nevýhodou je zaměření pouze na jeden
rok fungování televize.
Ke zmapování stručné historie ČST a ČT jsem v práci použila vybrané
publikace. Jednou z nich je dílo „Dějiny českých médií v datech“150, vydané kolektivem
autorů. Kapitoly jsou rozdělené do tří částí. Jedna z nich se věnuje dějinám televize.
Uvnitř části jsou samostatné události rozděleny do jednotlivých let, a pak dále podle
konkrétních dní. Podle nich jsem si vymezila klíčové události, které se týkaly
problematiky této práce. Jirák ve své publikaci „Dějiny českých médiích: od počátku do
současnosti“151 chronologicky seřadil vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně
charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. V této publikaci
mě zajímaly zejména kapitoly, které se věnují normalizaci a vývoji médií po roce 1989.
Dalším příspěvkem do historie jsou publikace od Martina Štolla „Zahájení
televizního vysílání“152 a „Vzestupy a pády televizní techniky“153 od Karla Vambery a
dále publikace „Televize? Televize!“154 od Milana Krumla. Tyto prameny jsou spíše
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technického rázu, ale doplňují v práci historický vývoj televize. Další informace o
vývoji ČST a ČT jsem čerpala z oficiálního webu České televize. Na tomto webu jsou
také dostupné Ročenky a zákony týkající se ČT.
Dalším opěrným bodem pro tuto diplomovou práci jsou zákony. Ty ukládají
České televizi povinnosti vyplývající z jejího veřejnoprávního statutu. Jedná se o
Zákon. č. 483/1991 Sb. o České televizi155 a druhý Zákon č. 231/2001 Sb. Zákon o
provozování rozhlasovém a televizním vysílání.156 Zákonů týkající se televize je více,
ale tyto dva jsou pro mojí práci podstatné.
Další prameny můžeme nalézt v archivu ČT. Ten dokumentuje zpravodajské
materiály, provádí odborné rešerše. V depozitářích areálu Kavčích hor a v televizních
studiích Brno a Ostrava je uloženo na 250 tisíc hodin audiovizuálních záznamů na
různých typech nosičů, a kromě nich jsou v archivu uchovávány i zvukové a písemné
záznamy archivní hodnoty.
Výše zmíněné publikace, právní předpisy a internetové zdroje jsou základem pro
získávání informací a podkladů pro teoretické zakotvení této práce a vhodný výběr
otázek pro rozhovory s narátory.

3.2 Výzkumný vzorek
Ve výzkumu orální historie hraje klíčovou roli vybraný vzorek osob. Je potřeba,
aby badatel vybral takové zastoupení osob, které bude schopno dát odpovědi na témata
potřebná k analýze a interpretaci. V České televizi pracuje dohromady několik tisíc lidí.
Ve zpravodajství je to několik set zaměstnanců. V regionálním zpravodajství je počet
pracovníků také značný, proto jsem nebyla schopná provést výzkum u všech osob. Bylo
proto důležité vybrat vzorek konkrétních lidí, kteří se budou hodit do analýzy.
Pracovníky, kteří se budou velmi dobře orientovat v problematice, ale zároveň, osoby,
které mají i širší přehled o celkovém dění v České televizi i o její historii.
Pro zmapování některých chybějících informací ve vývoji regionálního
zpravodajství ČT jsem zvolila vzorek několika profesí. V první řadě jsem vybrala
osobu, která měla zkušenosti i s vývojem ČST, abych si mohla udělat ucelenější obraz o
vývoji celé televize. Po revoluci sice vybraná osoba v televizi nepracovala, ale její
vyprávění bylo užitečné ke srovnání s dnešní dobou a k vytvoření otázek pro další
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narátory. Tato osoba zažila budování zpravodajského objektu, prošla si mnohými
funkcemi a podílela se na vytvoření systému řízení výroby.
Vybrala jsem některé vedoucí redaktory157 regionálního zpravodajství, kteří mi
byli schopni odpovědět na otázky v širším kontextu problematiky. Vedoucí také
komunikovali s vedením televize a měli v některých aspektech rozhodující úlohu. Dále
jsem vybrala produkční158, která měla na starosti jednotlivé redakce a znala jejich chod
a oproti redaktorům viděla věci a události z jiného úhlu pohledu. Dalším narátorem byl
technický specialista159, který si po revoluci prošel regionálními produkcemi. Zažil
všechny možné modernizace, inovace a výměnu technologií. Je schopen popsat, jaký
vliv měla technologie na práci redaktorů a ostatních složek, a jak se to celkově odráželo
na výsledcích regionálního zpravodajství. Další osobou zařazenou do výzkumu byl
kameraman160. Ten je schopen popsat zpravodajskou práci v terénu, nikoliv od stolu a
dotváří nám tak další vhled do fungovaní regionální redakce.

3.3 Získání narátorů pro diplomovou práci
Díky orientaci v prostředí České televize pro mne nebyl velký problém sehnat
konkrétní narátory. Pracovala jsem tam několik let jako produkční zpravodajských
štábů a s mnohými lidmi se znám osobně. S některými osobami jsem se setkávala na
pracovišti, a proto jsem je kontaktovala osobně. K některým aktérům jsem neměla tak
blízko a potřebovala jsme se k nim dostat skrze doporučení. Část vybraných narátorů v
České televizi stále pracuje, a proto jsem si s nimi mohla domluvit schůzku bez
problémů. Komplikace u některých osob způsoboval nedostatek času z pracovní
vytíženosti nebo vzdálenost místa bydliště. Vzhledem k tomu, že se jedná o výzkum
zaměřený na regiony, tak potencionální účastníci výzkumu se nacházejí po celé
republice a do Prahy, ve které byl výzkum ve značné části realizován, nemuseli jezdit
tak často. U oslovených osob jsem se setkala jak s pozitivním, tak i s negativním
ohlasem. Některé osoby vítaly myšlenku výzkumu s nadšením. Byly rády, že se mluví o
jejich práci, že ji někdo může zmapovat. Byly ochotny se k vývoji regionálního
157
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zpravodajství vyjádřit. Jiní naopak měli negativní postoj a nechtěli s touto historií mít
nic společného. Část narátorů jsem oslovila přímo. Některé narátory oslovili kolegové,
kteří k nim měli blíž. Osoby, účastnící se rozhovorů, jsem již po telefonu stručně
seznámila se záměrem výzkumu. Při osobním setkání jsem uvedla o výzkumu
podrobnosti, aby si narátor dokázal udělat představu a věděl, o co se jedná. Každý
narátor mi po rozhovoru doporučil další případné kandidáty výzkumu, kteří by svými
výpověďmi mohli být pro projekt užiteční. Díky této první vlně rozhovorů jsem se byla
schopná dostat k dalším lidem, kteří by mohli uniknout mojí pozornosti a přišla bych
tak o cenné informace.

3.4 Riziko při výběru vzorku
Někteří pracovníci jsou stále zaměstnanci České televize. Mohou se bát nátlaku
ze strany zaměstnavatele, proto je možné, že ne ve všech případech říkali vše do detailu.
Určité události a věci raději vynechávají. Jiní, kteří jsou již například v důchodu, nebo
pracují jinde, mají zábran méně. Vědí, že jejich rozhovor neovlivní žádnou situaci, která
by se jich měla týkat. U osob, které jsou stále zaměstnány nebo nějakým způsobem stále
spolupracují s Českou televizí je možné, že jsou více náchylné k vytváření vlastních
mýtů. Možná pozměňují některé minulé skutečnosti a upevňují taktéž kolektivní
paměť.161
Moje zainteresovanost do pracovního prostředí ČT může také působit
komplikace. Zejména proto, že se s mnohými narátory znám osobně. Je tedy možné, že
některé skutečnosti mohli ve vyprávění opomenout nebo vynechat, protože
předpokládali, že jsou mi známé.
Narátorům jsem pokládala podobné, někdy i stejné otázky. Jednotlivci na ně
odpovídali mnohdy odlišně. V některých případech to bylo způsobeno tím, že si narátoři
nepamatovali konkrétní momenty a události přesně. Nepamatovali si rok nebo datum,
některé události se jim pletly s druhými příhodami atd. Za jedno riziko se tedy dá
považovat čas, který uplynul od doby, kdy narátoři aktivně pracovali v televizi. Dalším
může být jejich paměť, která není schopna vybavit si všechny vzpomínky. V jiných
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případech to může být riziko, pohledem na věc ze strany jejich profese a z pohledu
jejich individuální paměti jich samotných, protože každý má vlastní zkušenosti, které ho
při nahlížení do historie a při výpovědích ovlivňují. 162
V orální historii a konkrétně pak ve výzkumu se to odráží ve výpovědích
narátora, u kterého je paměť těmito faktory ovlivněna. Záleží na tom, v jakém prostředí
jedinec vyrůstal. Jaké měl rodinné zázemí, jak byl vychováván, jaké tradice byly
dodržovány nejen v jeho rodinně, ale v celé společnosti a v dané zemi, ve které jedinec
vyrůstal. Je možné, že jedinec také nebude v rozhovoru v rámci výzkumu mluvit
stoprocentní pravdu, protože jeho paměť si již nebude pamatovat všechny vzpomínky.
Některé věci bude záměrně zatajovat nebo výpověď pozmění, protože se možná za
určité činy nebo věci bude stydět.
Vzpomínky, a to i osobní, vznikají pouze díky komunikaci a interakci v rámci
společenských skupin. Jedinec si pamatuje informace, které se dozvídá o jiných lidech,
ale zároveň i to, co mu druzí vyprávějí. Prožívání a vzpomínky se odehrávají hlavně
zejména ve vztahu k druhým. Paměť se váže na to, jak je jedinec začleněný v různorodé
společenské skupině. V první řadě ho ovlivňuje rodina, dále také náboženské
společenství a národní identita. Paměť se uchovává v komunikaci, pokud se
komunikace přeruší, dochází k zapomnění. Jedinec si vzpomíná pouze na to, o čem
komunikuje a co může lokalizovat v rámci kolektivní paměti.163
Jednotlivé osoby účastnící se výzkumu se mezi sebou znali. To mohlo mít za
následek, že neříkali nic, co by jim mohlo mezi sebou uškodit.
Identita narátora je v kvalitativním rozhovoru velmi důležitá, hraje velkou roli
při vyprávění, protože tak jak se narátor cítí a za co se považuje, podle toho vypráví i
svůj příběh. Při získávání rozhovoru je ale i velmi důležité, jak narátor přistupuje k
tazatelovi, protože pokud bude tazatel vystupovat špatně, narátor se nezbaví případných
psychických bloků. Pro respondenta je ideální anonymní cizinec, kterému je možné říct
téměř všechno, protože ho po skončení projektu už neuvidí a jako osoba nezaujímá v
síti jeho vztahů žádné místo. Zároveň se ale tazatel musí k narátorovi přiblížit tak, jako
by byl jeho známý, někdo, koho zná, nebo si myslí, že ho důvěrně zná, a pak mu je
možné říct všechno. Nejhlubší vyznání vycházejí z úspěšné kombinace těchto dvou
protikladných očekávání. Stěžejním předpokladem je anonymita, kterou musí tazatel
narátorovi zaručit. Jakmile rozhovor skončí, narátor by se měl cítit svobodný. Narátor
162
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ale naopak očekává od tazatele, že se z nezúčastněné pozice po rozhovoru přesune do
pozice jako obyčejná lidská bytost s určitými názory a city.164
Tím, že se s narátory znám osobně, může to znamenat, že nemám dostatečný
odstup, nebo se můžu zapomenout zeptat na některé otázky, protože je považuji za
všeobecně známé. Znám sice většinu narátorů osobně, ale spíše po pracovní stránce,
nemám s nimi blízký kontakt, takže jistý odstup mezi námi je.

3.5 Průběh rozhovorů s narátory
V telefonickém rozhovoru jsem nejprve narátory stručně seznámila s cílem
výzkumu. Na prvním setkání jsem jim vše vysvětlila podrobně a dala jim možnost času
na rozmyšlenou, jestli budou stále souhlasit s rozhovorem. Ve všech případech se
narátoři shodli a bez protahování s dialogem souhlasili. Rozhovor jsem tedy
uskutečňovala u všech narátorů na první schůzce. Pro některé to bylo schůdnější i z
důvodu velmi vzdáleného bydliště.
Před začátkem rozhovoru a před spuštěním nahrávání na diktafonu jsem
narátorům vysvětlila, k čemu nahrávky slouží. Jak budou nadále použity, kde budou
uloženy a komu budou přístupné. Osobám účastnícím se výzkumu bylo nabídnuto
anonymní vystupování. Nikdo této možnosti nevyužil.
Vedení rozhovoru bylo vedeno částečně strukturovaně. Nejprve byl narátor
požádán, aby se představil, řekl něco o sobě a o svém životě. Poté byl dotázán na
začátky kariérní dráhy, a na to, jak se ke své profesi dostal. Snažila jsme se narátora
nechat vyprávět příběh jeho samotného. Pokud bylo potřeba, vstupovala jsem do
výpovědi pouze, když jsem potřebovala znát detail konkrétní věci. Doplňující otázky,
případně otázky na události, které ve vyprávění od narátora nezazněly jsem nechala až
na konec. Nechtěla jsem vstupovat do narátorovy výpovědi příliš často, abych
nepřerušila tok jeho myšlenek, které chtěl říct. Často jsem se setkávala s problémem, že
narátoři nechtěli mluvit o svém rodinném a soukromém životě. Chtěli se bavit pouze o
kariérní dráze. Pokud se narátor o tomto tématu bavit nechtěl, respektovala jsem to a
zůstala jsem u otázek týkajících se profesního života. Vést rozhovor s některými
narátory bylo složitější. Shrnuli svůj život do několika vět. Musela jsem tedy rozhovor
vést v podstatě znovu. Pomocí doplňujících otázek jsem se snažila rozvinout jejich
předchozí odpovědi. Jiní narátoři jsou naopak zvyklí mluvit s médii a veřejně
164
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vystupovat. Svoji biografii mají tedy naučenou a dokáží výstižně v několika minutách
odpovědět na všechny potřebné otázky. Poslední skupinou byli narátoři, kteří rádi
vypráví. Dozvěděla jsem se od nich mnohdy i zajímavé příběhy, ale při zpracovávání
rozhovorů to pro mne bylo náročnější.
Jako místo rozhovorů jsem několikrát využila prostředí České televize nebo
restaurace v těsné blízkosti jejích objektů. Mnoho narátorů, kteří zde ještě pracují, mají
náročnou pracovní dobu a bylo tedy potřeba, aby byli blízko svého pracoviště. Pokud to
byl přímo objekt televize, snažila jsem se vybrat klidné a tiché místo, kde by nás rušilo
co nejméně lidí. Pokud byla vybrána restaurace, volila jsme čas mimo obědové hodiny,
abychom nebyli s narátorem rušeni.
Na konci každého rozhovoru jsem narátorovi zrekapitulovala, jak budu nakládat
s nahrávkou a znovu mu sdělila možnost uvedení do anonymity. Zeptala jsem se ho,
jestli souhlasí se vším, co v rozhovoru uvedl. Zda můžu případně uveřejnit všechny
části rozhovoru nebo jestli jsou některé pasáže, které nechce uvádět a dala jsem mu
podepsat protokol.165
Na závěr jsem narátora poprosila o doporučení dalších vhodných kandidátů,
kteří by mi mohli pomoci s výzkumem a domluvili jsme se, že v případě chybějících
informací, které by v průběhu z výzkumu vyplynuly, bych případně uskutečnila další
rozhovor s doplňujícími otázkami.166

3.6 Informace o narátorech
Všichni narátoři pracovali v České televizi ve zkoumaném období, tj. 1992–
2012. Byly zde zastoupeny jednotlivé pozice. Vedoucí redaktoři jednotlivých regionů,
produkční, která organizovala několik krajských redakcí, technický specialista, který
zažil vývoj a modernizaci technologií a kameraman, který prošel několika redakcemi.
Jsou zde zastoupené obě pohlaví. Byla zde i věková rozdílnost, i když nehrála v
projektu roli. Podmínkou bylo, aby narátoři pracovali v televizi ve zkoumaném období.
První narátor Otakar Černý byl vedoucím krajských redakcí. Měl tedy na starosti
chod a fungování této složky. Komunikoval s redaktory, zadával a schvaloval jim
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témata. Dostala jsem se k němu přes doporučení od kolegů z televize. Další osobou,
kterou jsem vyzpovídala, byl Adam Komers. Nástupce ve vedoucí funkci krajských
redaktorů po Otakarovi Černém. Znám ho osobně, takže schůzku jsem si s ním
domluvila přímo. Důležitou úlohu v krajských redakcích hrála produkční Božena
Matějčková, která pracovala už v Československé televizi. Po vzniku České televize
začala pracovat jako produkční krajských redakcí. V této funkci byla celé sledované
období. Koordinovala štáby a řešila agendu redakcí. Antonín Mittelbach byl krajský
kameraman, který si prošel několika redakcemi. Dříve působil hlavně na Kladně, kde se
za jeho působnosti vystřídalo několik redaktorů. V rozhovorech výstižně popisuje práci
v terénu. Karel Novák byl dříve šéfredaktorem ostravského studia, pod kterého spadaly
krajské redakce v tomto regionu. V rozhovorech je důležité, že dokáže popsat rozdíly
v práci mezi českým a ostravským regionem. Obdobně je to i u narátora Romana
Ondrůje, který je šéfem brněnské redakce. Klíčovým narátorem pro zmapování
technické historie je Michal Skála, který zažil budování a rozšiřování krajských redakcí.
Díky smlouvám, které má stále v počítači uložené se nám podařilo dohledat, jaká
technika figurovala v redakcích v daném období.

3.7 Pozice autora
Česká televize jako veřejnoprávní médium má svou nepostradatelnou úlohu při
zprostředkovávání aktuálních informací divákům. Jak již bylo dříve zmíněno, regionální
zpravodajství dostalo větší prostor až v nedávné době. Mapovat dění v krajích bylo
mnohdy složitější než v domácí rubrice, protože na celý kraj byl ze začátku pouze jeden
redaktor a redakce byly leckdy dvoučlenné. To byl rozdíl od pražské redakce, která
měla podporu daleko rozsáhlejší. S Českou televizí spolupracuji několik let. Moje
spolupráce začala na konci roku 2011, jako asistentka režie, kdy jsem se s prostředím
televize teprve seznamovala.
Od roku 2013 jsem spolupracovala pravidelně na produkci zpravodajských
štábů. Za tu dobu jsem se seznámila s mnohými kolegy i s pamětníky, kteří zažili i
fungování Československé televize. Vzhledem k tomu, že jsem se pohybovala na půdě
zpravodajství, jsou mně témata vztahující se k této problematice blízké. Zajímavým
projektem by mohlo být zkoumání vytvoření zpravodajského kanálu ČT24. Práce na
toto téma již však existuje. Nabízela se mi otázka, prozkoumat proměny zahraničního
zpravodajství. Bylo by to ale značně problematické, protože mnoho zpravodajů je stále
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ve výkonu zaměstnání a reportéři jsou tak stále rozmístěni po světě. Pak mě napadla
myšlenka zmapovat proměny regionálního zpravodajství. Přispět na regiony novým
pohledem do historie, byť poměrně nedávné.
V knižních pramenech moc lidských příběhů z této oblasti nenajdeme. Z
oficiálních pramenů lze čerpat hlavně z ročenek ČT, ve kterých se dočteme hlavně
údaje o odvysílaných minutách a sledovanosti relací. Dále můžeme hledat ve dvou
publikacích, věnovaných TS Brno a TS Ostrava. Některé historické milníky lze vyčíst z
oficiálních webových stránek televize. Rozhodla jsem se tedy zaznamenat proměny
regionálního zpravodajství formou rozhovorů a dát této oblasti nový rozměr.

3.8 Práce s rozhovory
Rozhovory s narátory jsem průběžně pořizovala v období od října roku 2016 do
konce dubna roku 2017. Nejdříve jsem oslovila pár vytipovaných narátorů a později,
díky doporučení jsem se dostávala k dalším rozhovorům. Někdy jsem na rozhovor
musela nějakou dobu čekat, protože narátor byl časově vytížený. Nahrávky jsem tedy
získávala postupně. První rozhovor jsem nahrávala na mobil. Kvalita nebyla dobrá,
protože byl rušen okolními ruchy. K dalšímu pořízení rozhovorů jsem si zapůjčila
diktafon a zakoupila malý přenosný mikrofon. Díky lepší kvalitě nahrávky bylo
přepisování rozhovoru daleko snadnější. Pořízené nahrávky jsem v nezměněné verzi
uložila na osobním počítači, zabezpečeném tak, aby nedošlo k úniku citlivých
informací. Každý rozhovor jsem před analýzou doslovně přepsala. Chtěla jsem předejít
nebezpečí, že by některé informace z důvodu nepozornosti mohly uniknout. Jednotlivé
rozhovory jsem rozdělila podle otázek do odstavců, které byly odděleny mezerou, aby
zbylo dostatečné místo pro zapisování poznámek. Rozhovory jsem několikrát pečlivě
přečetla a udělala si poznámky o tématech. Na vedlejší zápisník jsem dělala další
poznámky o rozhovorech a jednotlivých tématech, abych je mohla společně porovnat
nebo spojit. V textu jsou úryvky rozhovorů uveřejněny formou citace, nebo v případě
interpretace prostřednictvím parafráze.
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4 Empirická část
Informace z regionů byly vždy součástí zpravodajství. Jejich důležitost se v
průběhu let měnila. Některá místa se rušila, jiná zase budovala. Chod redakcí
ovlivňovala nejenom různá rozhodnutí jejich vedoucích, ale i novely zákonů, které
ukládaly povinnosti vůči vysílání. Zasáhl je vznik zpravodajského kanálu ČT24 a
proměna hlavní zpravodajské relace Události. Ovlivnil je také technologický vývoj.
Tyto změny jsou zaznamenané v knižních pramenech, ale to, jak v krajích fungovali
lidé, není ještě zdaleka probádané.
K rozšíření povědomí o regionálním zpravodajství České televize jsem zvolila
metodu orální historie. Vedla jsem rozhovory s pracovníky regionálního zpravodajství
ČT. Jejich výpovědi jsem zaznamenala a porovnala s dalšími zdroji. Interpretace
rozhovorů tvoří hlavní složku empirické části. Snažila jsem se nalézt hlavně informace
interního charakteru. V první kapitole praktické části se zabývám vývojem regionálních
redakcí od roku 1992, zjišťuji důvody, které vedly ke zrušení několika poboček a také
ke změně počtu štábů. Zkoumám, jaký vliv měla na chod redakcí regionální produkční.
V následující kapitole řeším lidské vztahy v regionálních redakcích. Zjišťuji, jestli mezi
sebou jednotlivé redakce soupeřily, nebo naopak spolupracovaly a zda mezi sebou
členové štábu vycházeli. Narátorů se ptám, jestli měla nějaký vliv konkurence na jejich
povolání.
V další kapitole řeším vztahy mezi regionálními redakcemi a pražskou
centrálou. Zkoumám, jaké mezi nimi panují vztahy a mapuji rozdílnost poboček.
Zjišťuji odlišnost pracovní doby štábů a systém hodnocení odvedené práce. Dále řeším
témata regionálních reportáží a jejich specifika. Zkoumám lokální témata a zjišťuji,
jestli se v jednotlivých krajích liší. Mapuji události, které ovlivnily regionální vysílání.
Snažím se zjistit, jestli se osoby ovlivňující veřejné dění snažily ovlivnit tvorbu
reportáží. V poslední kapitole nastiňuji technologický vývoj regionálních redakcí a to,
jak technika ovlivnila jejich fungování.
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4.1 Vývoj regionálních redakcí po roce 1992
Regionální redakce vznikaly už v dobách Československé televize. Zřízení
jednotlivých sídel záviselo i na umístění okresního výboru KSČ. Tam, kde se výbor
nacházel, většinou vznikla i pobočka Československé televize. V roce 1992 převzala
regionální pobočky Česká televize167. Rozmístění zpravodajského zázemí se začalo
následně měnit. Některé redakce zůstaly nezměněny, jiné se rušily, další pobočky
vznikly zcela nově. Změnám se nevyhnulo ani složení redakcí. Vedení televize muselo
začít šetřit a snížit počet zaměstnanců. Vedoucí se nechtěli vzdát redaktorů v Praze, a
proto začali propouštět pracovníky v regionech. V důsledku těchto změn přibylo štábům
mnohonásobně více práce. Naopak vyspělejší technologie, které se postupem času do
krajů nasadily, pomohly oblastním redaktorům zpracovávat více příspěvků. Práce
regionálních zpravodajů se dostala do popředí a stala se důležitou při povodních na
Moravě a ve Slezsku v roce 1997. Přijetím novely zákona168 v roce 2001 byl ovlivněn
podíl regionálního zpravodajství ve vysílání. Do té doby zákon přesný podíl ve vysílání
nestanovoval.
Dalším velkým mezníkem pro regiony byl vznik zpravodajského kanálu ČT24 v
roce 2005.169 Od krajských štábů se očekávalo maximální pracovní nasazení. Pracovní
doba se prodlužovala a stávala se nepravidelnou. Štáby musely držet pohotovost pro
případ mimořádných událostí. Od roku 2012, kdy se stal ředitelem zpravodajství
Zdeněk Šámal170, prochází regionální zpravodajství dalšími změnami a rozšířením
regionů.
4.1.1 Změny v pobočkách
Vedoucím regionálního zpravodajství byla v prvních letech ČT Vladěna
Marešová. V roce 1992171 pod pražskou redakci spadaly tyto krajské redakce: Kladno,
Kolín, Ústí nad Labem, Liberec, Most, Plzeň, Cheb, Karlovy Vary, Tábor, České
Budějovice, Pardubice, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc a Zlín. Z těchto redakcí
vyrážely štáby natáčet zajímavé reportáže i do okolních měst. Střední Čechy měly
dokonce dvě redakce. Jednu v Kladně a druhou v Kolíně. Redaktoři si tak dělili okresní
167

Česká televize vznikla dne 1. ledna 1992.
39/2001 Sb. zákon , kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších
předpisů, a o změně některých dalších zákonů.
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ČESKÁ TELEVIZE. Historie televizních programů. [online]. © 1996-2017 [cit. 2017-04-26].
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ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2012. [online]. © 1996-2017 [cit.
2017-04-25].
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ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 1992. 1. vyd. Praha: Česká televize, 1993.
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města, která zpravodajsky pokrývala. Pod kolínskou redakci spadaly okresy Kolín,
Kutná Hora, Benešov, Nymburk, Mladá Boleslav a Praha východ. Kladnu zase patřila
západní půlka kraje. Ten zahrnoval Příbram, Beroun, Kladno, Mělník a Prahu západ.172
Když měl krajský štáb víkendovou službu, měl jeden redaktor na starost celý kraj.
Rozložení regionálních redakcí pocházelo ještě z dob ČST. Vzhledem k
úsporným opatřením nového vedení se některé regionální pobočky začaly rušit. V roce
1995 vystřídal Vladěnu Marešovou ve funkci vedoucího regionů Otakar Černý.173 Ve
vedení regionů zůstal do roku 1998. Během svého působení nechal v rámci úspor
několik krajských redakci zrušit.174 Některé se začaly rušit zrovna v době, kdy vznikala
TV NOVA, která postavila své zpravodajství právě na informacích z regionů. Zrušení
se týkalo redakcí: Kladno, Kolín, České Budějovice, Karlovy Vary, Pardubice, Most a
Jihlava. Středočeská redakce se přesunula z Kladna a Kolína do Prahy. Vedoucí regionů
zrušil tyto redakce, protože v jejich blízkém okolí se vždy nacházely další regionální
pobočky. „V takovým 96. roce, kdy se najednou zjistilo, že ta kapacita v těch regionech
nestačí, měnila se politika…nechci říct papaláši, ale místní vedení chtělo, aby se toho z
jejich krajů objevovalo víc…no, takže se teda začalo uvažovat o tom, že redakce se
znova obnoví“

175

Obnovila se redakce v Pardubicích, Českých Budějovicích, Chebu,

Liberci.
V roce 1998 vystřídal Otakara Černého ve vedení regionálních redakcí Zdeněk
Soukup.176 Ten byl dříve plzeňským redaktorem. Ve své funkci Soukup však moc
dlouho nezůstal. Na konci roku 1998 se ujal vedení krajských redaktorů Adam Komers.
Původně působil v Kolíně jako regionální zpravodaj. Komers postupně začal obnovovat
další krajské redakce. V roce 2001 byla obnovena redakce v Jihlavě.177 V roce 2003
fungovaly v Čechách tyto redakce: Cheb, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem,
Liberec, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Tábor a Jihlava.
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V roce

2009 vznikla nová krajská redakce v Trutnově179 a v roce 2010 se vybudovala redakce v
Klatovech.180
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Rozhovor s Adamem Komersem vedla Veronika Krátká dne 2. listopadu 2016.
ČESKÁ TELEVIZE. Ročenka České televize 1995. 1. vyd. Praha: Česká televize, 1996.
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Rozhovor s Boženou Matějčkovou vedla Veronika Krátká dne 9. listopadu 2016.
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Regionální redakce spadající pod TS Ostrava se rozdělovaly podle původního
krajského rozdělení181 a také podle dostupnosti televizního signálu. Dnešní území
Moravskoslezského, Olomouckého a část Zlínského kraje spadalo pod Severní Moravu.
Za rozdělení mohl dosah jednotlivých vysílačů, protože třeba lidé ve Valašském
Meziříčí chytali signál ČT Ostrava a nechytali signál ČT Brno. Pod centrálu v Ostravě
spadaly redakce v Olomouci, Vsetíně, Bruntálu a Krnově. Redaktor ze Vsetína
obhospodařoval část Zlínského kraje, zpravodaj v Krnově měl na starost oblast okolo
Opavy. Jeseníky měla na starosti buď olomoucká nebo bruntálská redakce, různě se
střídaly.182
Brněnská redakce zpočátku krajské redakce neměla. V Olomouci a ve Zlíně byl
zpravodajský štáb, ten ale spadal pod Prahu. Z brněnské redakce častokrát vysílali do
této oblastí svůj vlastní štáb. „Já, když jsem začínal, tak jsem normálně do Zlína jezdil
točit, protože my jsme si ty materiály nevyměňovali, potkávaly se třeba dva štáby na
jedné události.“

183

V roce 2000 přešla zlínská redakce pod Brno a olomoucká redakce

pod Ostravu. Brno mělo také velké vazby na Jihlavu a na Vysočinu, protože signál
„Jihomoravského Večerníku“, který se tehdy vysílal, naladili lidé i v těchto oblastech.
Mezi Jihlavou a Brnem vznikaly spory, protože brněnská centrála si chtěla krajskou
redakci přivlastnit. Jihlava spadající pod Prahu se tomu bránila. Brněnská redakce
začala spolupracovat s Jihlavským rozhlasem, což u ostatních redaktorů v kraji vyvolalo
nevoli. S příchodem nových komunikačních technologií se komunikace mezi
jednotlivými redakcemi zlepšila, přesto má Brno na Vysočině v Třebíči svého
redaktora.184
Sídla některých regionálních redakcí se v minulosti nacházela přímo v ústředí
okresního výboru KSČ. Když vláda po revoluci ústředí zrušila a budovy prodala,
muselo vedení televize najít štábům nové redakční prostory. Většinou bylo na
samotném redaktorovi, aby našel nějaké vhodné místo, které bude sloužit
zpravodajským účelům. Někde to byl byt, jinde stará prodejna. V Liberci měli prostory
redakce v bývalé prodejně, v Chebu jim pro tyto účely sloužil rodinný dům. V Kladně
sehnal redaktor patro v „Průmstavu“. To byla budova učiliště, ve které studovali
181

V roce 2000 bylo podle zákona č. 347/1997 Sb. zřízeno 14 nových krajů, které byly označovány
slovem kraj, přestože nebyly zrušeny územní kraje z roku 1960. Každý kraj spravuje krajský úřad, který
je součástí státní správy. Kraje nejsou rozděleny podle historických hranic Českých zemí. Například kraj
Vysočina se nachází na území Čech i na území Moravy.
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Rozhovor s Karlem Novákem vedla Veronika Krátká dne 11. prosince 2016.
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Rozhovor s Romanem Ondrůjem vedla Veronika Krátká dne 14. prosince 2016.
184
Rozhovor s Romanem Ondrůjem vedla Veronika Krátká dne 14. prosince 2016.
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řemesla zedníci, švadleny a podobně. Redakce byla ve 4. patře a štáb ho měl celý jenom
pro sebe.185 V Kolíně se bydlelo v činžákovém domě. V bytě byly 3 místnosti a
koupelna. Na venkovní terasu chodili redaktoři namlouvat komentář.186 Kdyby ho
namlouvali uvnitř, byl by zvuk příliš dutý. Krajské štáby měly také služební auto. Na
začátku devadesátých let jezdily s žigulíkem.187 V rámci úsporných opatření se později
prostory redakce zmenšovaly. Celý tým pak mnohdy fungoval jen v jedné redakci.
4.1.2 Složení štábů
Krajské redakce měly v roce 1992 čtyřčlenné štáby. Skládaly se z redaktora,
kameramana, technika a produkční. Osvětlovač na rozdíl od Prahy nikdy součástí
regionálního štábu nebyl. Vedení televize požadovalo snížení počtu zaměstnanců. V
pražské centrále zpravodajství naopak některá místa chyběla, takže se začaly rušit
pozice v krajích, které byly podle tehdejšího vedení předimenzované. Zrušilo se skoro
třicet pracovních míst.188 Vedoucí regionů Otakar Černý nechal v roce 1995 zrušit
pozici technika a produkční.189 Na kameramana tak připadlo více práce. Musel začít
řídit a zvučit. Pokud neměl ochotného redaktora, musel si sám nést veškerou techniku.
Se vznikem ČT24190 přibyla spousta práce a vedení se rozhodlo přijmout do
regionálních redakcí dalšího člověka. Jednalo se o produkčního, který v podstatě
zastával i funkci technika. Musel obsluhovat kameru, zpracovat materiál a ten následně
postříhat. Produkční se také staral o archivaci dat a o administrativní úkony. Očekávalo
se, že bude schopný vyrazit do terénu se štábem a v případě potřeby bude svítit nebo
zvučit.191
V roce 2005 se štáby v některých redakcích kvůli většímu objemu vysílání
zdvojily. Šlo o hlavní redakce v Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad Labem, Českých
Budějovicích, Karlových Varech a v Plzni. Regionální redakce spadající pod Ostravu,
byly nadále dvoučlenné. Štáb se skládal z redaktora a kameramana. V některých
městech byl mnohdy pouze redaktor, a když potřeboval něco natočit, musel zavolat do
Ostravy, aby mu štáb poslali. Příspěvky pak musel reportér zpracovávat v ostravské
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Rozhovor s Antonínem Mittelbachem vedla Veronika Krátká dne 10. prosince 2016.
Rozhovor s Adamem Komersem vedla Veronika Krátká dne 2. listopadu 2016.
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Automobil sovětské výroby s označením VAZ 2101.
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Rozhovor s Boženou Matějčkovou vedla Veronika Krátká dne 9. listopadu 2016.
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Rozhovor s Otakarem Černým vedla Veronika Krátká dne 31. října 2016.
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ČT24 vznikla dne 2. května 2005.
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redakci, protože ve svém krajském městě zázemí neměl. Týkalo se to například
redaktora ze Vsetína.192
V regionálních redakcích spadajících pod Brno se složení štábů měnilo až v
pozdějších letech. Štáb se skládal z redaktora, kameramana a technika. Technik řídil,
zvučil a celkově pomáhal při natáčení na place. Pozice technika se zrušila až kolem
roku 2003 v rámci dalších úsporných opatření.193
Pražská redakce měla v devadesátých letech v televizním studiu v Brně a v
Ostravě svůj vlastní zpravodajský štáb. Jeho úkolem bylo zpracovávat příspěvky
výhradně do celostátně vysílaných Událostí. Štáby podléhaly Praze i personálně.
Redaktoři dostávali pražský plat a směny jim určovala pražská redakce. TS Brno a TS
Ostrava vyrábělo svojí vlastní verzi „Večerníku”. Všichni redaktoři ostravské a
brněnské redakce především pracovali na jeho pětadvacetiminutové verzi, která se
vysílala každý všední den v podvečer.194 Na pokrytí dalšího vysílání už nezbývaly
kapacity. „To bylo zajímavý, to byla taková enkláva, úplně oddělená od redakce, což
samozřejmě bylo nesmysl. To pracovalo vedle sebe, nezávisle. Záviděli si. Voni byli
úplně v jinejch budovách, to bylo všechno drahý, tak jsme je převedli všechny do těch
velkejch studií, kde pracovali už v místní redakci zpravodajství.“195 Pražské štáby se v
obou studiích zrušily během roku 1996.196 Od té doby brněnská a ostravská redakce
nabízí Praze zajímavá témata, nebo si pražská redakce řekne o natočení konkrétní akce.
Dohoda mezi centrálami je taková, že pokud je něco potřeba natočit do „Událostí“, je to
pro studia prioritní a snaží se Praze dodat všechen potřebný materiál.
4.1.3 Význam práce regionální produkce
Regionální redakce řídila produkce z Prahy. V krajích byly také produkční, ty
ale fungovaly spíše jako technická pomoc. Výplaty, docházku a administrativní věci
řídila regionální produkce z Kavčích Hor. Po vzniku České televize dostala tento post
na starost bývalá produkční Československé televize Božena Matějčková. Na regionální
produkci byla nejprve sama, později, když se zvýšil objem výroby zpravodajství,
dostala k sobě na pomoc asistentku. Úkolem produkce bylo evidovat natočený a
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Rozhovor s Karlem Novákem vedla Veronika Krátká dne 11. prosince 2016.
Rozhovor s Romanem Ondrůjem vedla Veronika Krátká dne 14. prosince 2016.
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poslaný materiál z krajů a zpracovávat ho tak, aby byl použitelný do vysílání z
pražského studia.
V devět hodin ráno napsala produkční natáčecí plán na tentýž den. Poslala ho
všem vedoucím vydání zpravodajských relací, aby měli přehled o tom, co se bude točit
za témata. Produkční hledala pro redaktory archivní záběry, nahrávala telefonické
vstupy redaktorů. Psala štábům výkazy práce a docházku. Externistům schvalovala
faktury. Objednávala do krajských redakcí kancelářské potřeby včetně paměťových
médií do kamer. Na předtočení regionálního týdeníku zařizovala posádku a chodila do
režie, kde obsluhovala čtecí zařízení. Domu chodila okolo páté hodiny. Se vznikem
kanálu ČT24 se její náplň a rozsah práce rozšířil. Proto jí vedení dalo asistentku
produkce. Obě se v kanceláři střídaly. Jedna chodila ráno v 9 a druhá v 11 hodin
dopoledne, aby pokryly celý den.197
Práce navíc produkčním přibyla i v momentě, když se „Události v regionech“,
které se původně předtočily, začaly vysílat živě. Materiály do vysílání chodily až do půl
šesté večer, někdy i později, protože se zpracovával příspěvek nejdřív pro „Události“.
Pokud měli krajští redaktoři živé vstupy, museli produkční vypisovat objednávky na
jeho odbavení. Dále je rozesílaly emailem na příslušná pracoviště.
Regionální produkční z Prahy jezdila občas spolu s vedoucím regionálních
redakcí na kontroly do krajů, a také když se přijímal nebo propouštěl redaktor. Paní
Matějčková měla nejvíce práce v Praze. Na jednom místě sledovala všechny krajské
redakce a musela být k dispozici lidem, kteří ve své redakci neměli svojí vlastní
produkční.198 „Jí se nesmělo odporovat, ona byla persóna, nedalo se jí odporovat. Ale
zase podržela, nepomlouvala, nedělala intriky, snažila se bejt čestná a hrála fér hru.“
199

vysvětluje kameraman dříve působící na Kladně. Spolupráce mezi jednotlivými

regionálními složkami byla postavená na důvěře a na pomoci mezi sebou.

4.2 Vztahy v regionálních redakcích
Vztahy v regionálních redakcích hrály důležitou roli. Podle toho jak spolu
redaktor a kameraman vycházeli, vypadal i jejich výsledek práce. Na počátku
devadesátých let po vzniku České televize panovaly v krajských redakcích kladné
vztahy. Jednotlivé redakce si mezi sebou vypomáhaly a závist mezi nimi nepanovala.
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Vykrývaly za kolegy směny v případě nemoci nebo dovolených. V různých krajích si
pro sebe navzájem sháněli nedostatkové zboží pro osobní potřeby. Například, když jiný
redaktor potřeboval svíčky do auta, kolega z táborské redakce mu je sehnal. Na Kladně
zase byly dětské kočárky. Redaktor je vozil kolegům do Prahy. Jednou za čas se v Praze
pořádaly porady, kam se sjely všechny regionální redakce.200
Zásadní pro fungování redakce byl vztah mezi redaktorem a kameramanem. V
některých štábech byl vztah kladný až přátelský, jinde spolu nedokázali vycházet. „My
jsme si s redaktorem hodně vyhověli. Když byl víkend a já jsem nemohl, tak on to
natočil, napsal sám a odvezl i tak to bylo obráceně, natočil jsem to, podržel jsem
mikrofon něco jsem mu napsal a on pak přišel večer a dodělal to. Ty vztahy byly
opravdu nadstandardní.“201
V jiných krajích to naopak nefungovalo. Někteří redaktoři byli podle
kameramana nároční a arogantní. Redaktor se kolikrát nad kameramany povyšoval.
Přitom je to paradoxní, protože kameraman odváděl hodně práce. Řídil, točil, svítil a
stříhal reportáž. Naopak redaktor reportáž pouze napsal a namluvil. „Přijde mi, že
některý redaktoři byli hodně problémoví, hodně nároční. Oni se vozili po těch
kameramanech a když za něco mohli, tak to svedli na kameramana. Jeden redaktor se
dokonce po těch kameramanech tak vozil, že jim sledoval pracovní dobu, dával jim ráno
dejchnout, no prostě je kontroloval.“202 V krajských redakcích se hodně mezi sebou
pomlouvali. V případě neshod svalovali redaktoři většinou vinu na kameramany. Po
příchodu produkčních do krajů směřovaly výtky a námitky redaktorů spíše na ně.
Roli ve vztazích také hrála ponorková nemoc, protože v regionech spolu
pracovali stejní lidé. Jeden redaktor pracoval se stále stejným kameramanem. Redaktor
v Praze pokaždé točil s jiným kameramanem. Když nebyl s něčí prací spokojený, mohl
se s produkcí domluvit, aby dostal někoho jiného. To v regionech nešlo. „Ty lidi jsou
potom na sebe už trochu alergičtí nebo sem tam něco bouchne.“203
Bylo to také hlavně o domluvě, co má kameraman točit. Důležité bylo, aby měl
redaktor už před natáčením promyšlené, co všechno chce natočit. Tam kde si redaktor
nebyl jistý a neřekl kameramanovi, co má točit, posléze třeba ve střižně zjistil, že mu
chybí některé obrázky. Někdy redaktor ani dopředu neřekl, kam pojedou točit. Což bylo
nejhorší, protože kameraman nevěděl, na co se má připravit. Důsledkem toho mohly
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vznikat v terénu komplikace, které vyvolávaly ve štábu hádky. Když v reportáži chyběl
nějaký důležitý záběr, o kterém se mluvilo, odskákal to vždycky kameraman. Naopak
tam, kde se redaktor s kameramanem uměl domluvit, problémy nebyly.
Další komplikace ve vztazích se vyskytly po zdvojení štábů. Pro redaktory bylo
najednou obtížnější hledat témata, takže se někdy předháněli, kdo návrh na reportáž
přinese editorovi dřív. Soutěžili mezi sebou a navzájem se pomlouvali. Nejen v televizi,
ale i u svých informátorů. Někteří redaktoři chtěli být co nejvíce vidět na obraze. Chtěli,
aby se jejich reportáže dostaly nejen do „Večerníku“, ale i do „Událostí“. Vedení si toho
totiž pak všímalo a dávalo podle toho odměny. Redaktor to někdy dělal tak, že svého
méně zkušeného kolegu posílal na natáčení nepodstatných akcí a sám jel natočit
důležitou událost, o které věděl, že se do hlavní zpravodajské relace dostane. Někteří
byli také pohodlní. Když se točilo o sněhové kalamitě, vyslal pohodlný redaktor svého
kolegu do hor a sám zůstal někde v blízkosti svého města. „V televizi ta konkurence
vždycky byla.“204 V rivalitě mezi jednotlivými redaktory hrály roli hlavně peníze a to,
jak moc chtěl být člověk viděn na obraze. „Vždycky ten jeden redaktor byl dominantní a
u toho druhého záleželo na povaze, buďto to přijal nebo ho to štvalo.“205 Někdy
konflikty vygradovaly a musel je řešit vedoucí regionů. Jindy se problémy na světlo
nedostaly a věděla o nich třeba jenom jejich produkční. V jiných krajích měli zase
naopak lidské vztahy mezi sebou dobré, ale hádali se o víkendové služby.
V Brně a v Ostravě si mezi sebou redaktoři hodně záviděli. Bylo tam méně
příležitostí než v Praze, a jakmile někdo z redaktorů povýšil na moderátora nebo na
editora, tak najednou byli všichni proti němu, protože záviděli, že to nejsou oni, kdo se
posunul v kariéře dál. 206
Dřív spolu štáby držely také proto, že musely držet linii proti Praze. Teď už je v
televizi každý sám za sebe. Peníze a úspěch hrály ve vztazích největší roli. „Dřív si
pamatuju že po směně jsme se sebrali a šli jsme všichni do hospody. Produkce,
kameramani. To teď moc není, možná pár redaktorů spolu někam chodí, ale ty tam
chodí jenom proto, že se hlídaj. Ne že by se až zas tak kamarádili. Taková ta parta jako
byla v devadesátých letech už teď není. Dřív jsme si věci navzájem vyříkali, teď je ta
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móda chodit žalovat a udávat. Tak jaký tam můžou bejt mezilidský vztahy, když na sebe
ty lidi práskaj.“207
Velká soudržnost byla naopak v dobách televizní krize na přelomu roku 2000. V
době protestů se normálně pracovalo. Regionální štáby dál točily reportáže, jako by se
nic nedělo. Tehdejší nově zvolená ředitelka zpravodajství Jana Bobošíková se snažila
krajské redakce přesvědčit ke spolupráci. Obtelefonovávala je nebo kraje osobně
navštívila. Většina redakcí její tlak ustály. Ředitelka také některé lidi nabádala, ať
přestanou protestovat, výměnou za kariérní postup. 208
Podle vedoucího regionů záleželo ve vztazích vždycky na konkrétním kraji a na
konkrétních lidech. Nedalo se obecně škatulkovat, že by se v krajích měli nebo neměli
rádi, že spolu soupeřili nebo naopak spolupracovali.209
4.2.1 Konkurence
Jednotlivé krajské redakce si mezi sebou většinou nekonkurovaly. Každá
pobočka řešila témata na svém území. Když byly na začátku 90. let ve Středočeském
kraji dvě redakce – Kladno a Kolín, tak měly rozdělená města a všichni věděli, kde
končí jejich hranice působnosti. Někdy si redakce dokonce dohazovaly témata. V
devadesátých letech o témata nebyla nouze, protože za komunistů se mohly točit hlavně
sjezdy KSČ210, anebo zprávy o stavu JZD211 a najednou bylo možností mnoho.
Vznikaly konkurenční regionální kabelové televize. Externisté si mohli u konkurence
přivydělávat. Vedení ČT se to ale moc nelíbilo, protože pak jim ti lidé při mimořádných
událostech chyběli. Pro mnoho kameramanů se stalo lákadlem točení reklam. Po
revoluci a v prvních letech fungování České televize mnoho jich odešlo na samostatnou
živnost. „Ale ten boom byl jenom ze začátku, pak zas jinde moc práce nebylo. Ty kluci
si mysleli, že mají daleko navíc než jenom na nějaký zpravodajství. Že můžou točit filmy,
ten hlad po penězích tu byl.“

212

Někteří zaměstnanci museli také postupně z České

televize odejít, protože byli spjatí s komunismem. V pozdějších letech naopak začala
Česká televize přetahovat lidi z lokálních médií. Ta totiž ne vždycky fungovala dobře a
platy byly mnohdy nejisté.213
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Když vznikla v roce 1994 televize Nova214, vedení ČT mělo pocit, že s nimi
musí soutěžit. Televize Nova mělo výhodu, že měla redaktory i v malých městech.
Jejich regionální pokrytí bylo tedy daleko větší, než doposud měla Česká televize. Když
někde v krajích hořelo, stala se bouračka nebo byla kalamita, byli u toho dřív a měli
mnohdy i lepší záběry. V České televizi zavedlo vedení po těchto zkušenostech
povinnou pohotovost krajských štábů, protože se několikrát i nějaké zajímavé natáčení
propáslo.
Ze začátku spolu televize moc nespolupracovaly. Později, po odchodu Vladimíra
Železného z vedení Novy se situace zlepšila. Produkční z České televize někdy od
Novy kupovala záběry, které se štábům ČT nepodařilo natočit, nebo naopak. Televize
Prima215 záběry od samotného začátku ochotně poskytovala. Mohlo to mít za následek i
to, že na Primě byla polovina lidí z České televize, takže se mezi sebou znali.
Zpravodajství televize Nova obsahovalo hodně příspěvků o nehodách a Česká
televize se rozhodla, že je začne točit také. Někdy se stávalo, že zpravodajství Novy
natočilo reportáž o kalamitě, která ve skutečnosti nebyla tak závažná. Do reportáže
použily například archivní záběry. Vedení České televize potom kritizovalo své krajské
redaktory, proč nemají tak pěkné záběry jako má televize Nova. Krajský redaktor pak
musel vysvětlovat, že nebylo co točit, protože kalamita ve skutečnosti nebyla. Časem se
situace uklidnila a každá televize se začala věnovat svým vlastním silným tématům.

216

„Hlavně pár let ještě potom, co začala vysílat Nova, tak když přišel na plac někdo z
český, tak ten kameraman z Novy uhnul, dneska se bojíš vylézt na ulici, aby ti neflusli do
ksichtu. Dřív lidi brali Českou televizi vážně.“217

4.3 Rozdíly mezi pražskou a regionální redakcí
V některých ohledech se krajské redakce lišily od té pražské. Ať už se jednalo o
zázemí redakce nebo o pracovní nasazení štábů, rozdíly byly mnohdy veliké.
Nerovnosti byly v porovnání s hlavním městem například i ve finančních odměnách.
Pražští redaktoři měli mnohdy větší šanci zviditelnit se v hlavní zpravodajské relaci.
Pražská centrála dříve považovala regionální redakce za méně důležité nebo
alespoň si to mysleli její regionální pracovníci. Oficiálně byl o regionální reportáže
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zájem, neoficiálně se regiony někdy upozaďovaly, protože v metropoli se odehrávalo
závažnější téma. V Praze se točily díky klíčovým institucím důležité kauzy a bylo
jednodušší najít nějaký zajímavý námět. V regionech se naopak muselo stát něco
mimořádného, aby se reportáž do vysílání hlavní zpravodajské relace dostala. Reportéři
v hlavním městě si dokázali lépe prosadit reportáž do „Událostí“, protože komunikovali
s editorem napřímo. Regionální příspěvky v Praze doporučoval editorovi vedoucí
regionů, který měl na starosti všechny lokální redaktory a musel témata filtrovat,
protože do hlavní zpravodajské relace by se příspěvky všech regionálních reportérů
nevešly. Ty posléze dostaly prostor v regionálních relacích typu „Události v regionech“.
„Do Událostí se paradoxně dostalo většinou to, co bylo z regionálního hlediska
nejméně zajímavé.“218
Regionální redakce nebyly tolik na očích. Vedení nesledovalo každý krok
jednotlivců, jak se to dělo v Praze. Mnohdy si tak myslelo, že reportéři v krajích nejsou
tak vytížení. „Vždycky bude někdo říkat, že tam nikdo nic nedělá, a že je to vesnický
zpravodajství.“219 Jak moc se regiony řadily do vysílání, záleželo především na
konkrétním editorovi hlavní relace. Někdo projevoval o regionální příspěvky větší
zájem, jiný je používal pouze, když potřeboval vyplnit místo ve vysílání. Někteří
redaktoři se mezi sebou předháněli, aby se do „Událostí“ dostali. „Někdo se měl
potřebu před tou Prahou plazit nebo poklonkovat, někomu to bylo jedno.“220 Mít
reportáž v hlavní zpravodajské relaci znamenalo mít určitý společenský kredit. Pro
redaktora je to další cíl v jeho kariéře. Jde o prestiž a zviditelnění se, protože hlavní
relace má oproti regionálním relacím vyšší sledovanost.
Praha regiony podle zaměstnanců využívala. Byla si vědoma, že redaktoři v
krajích o práci zpravodaje stojí. Nebylo moc možností najít si podobné zaměstnání.
Centrála je proto zahrnovala různými požadavky. V kraji byla kolikrát celkově nouze o
práci a vedení v Praze si říkalo, že redaktoři mohou být rádi, že nějakou práci vůbec
mají.221
V krajích znal redaktory každý obyvatel města nebo vesnice. Lidé si jich vážili,
věřili jim a dodávali jim různá témata, protože věřili, že jim redaktor natočením
reportáže pomůže. V Praze byli redaktoři sice častěji vidět na obrazovkách, ale lidé je
na ulicích mnohdy nepoznávali. Regionální redaktoři disponovali širokou sítí kontaktů.
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V kraji měli vazby na hasičský sbor, příslušníky policie ČR, záchrannou službu, lékaře,
ale i na lokální zastupitele. Když bylo potřeba něco natočit, všichni věděli, koho mají
kontaktovat. V Praze řešila stejná témata. Mnohdy více reportérů a instituce nevěděly,
na koho se mají přímo obrátit. Reportéři se znali s důležitými lidmi v krajích osobně.
Tyto kontakty jim v práci tehdy nikdo nevyčítal. Dnes se osobní známost se
zainteresovanými osobami v reportážích považuje za střet zájmů. Informace získávali
zpravodajové také díky svodce, kterou jim posílali policisté a hasičský sbor faxem.
Počet kontaktů a rychlost získávání informací byly důležité zejména proto, že internet
nebyl v devadesátých letech ještě tolik rozšířený.
Regiony měly horší techniku na rozdíl od Prahy. Metropole byla vždycky
prioritou při rozdělování nové techniky a do krajů se většinou dostala již vyřazená. Šlo
v podstatě o vyřazenou techniku z Prahy. „A bylo vždycky úžasný, když jsme měli třikrát
do roka porady, vždycky tam přijel nějakej inženýr, ukázal nám supr kameru z úplně
vostrym hledákem a říkal: „Tak až se tahle vochodí, tak vám ji dáme do kraje“… na to
jsme říkali: „Na to už se těšíme, až to bude slepý, tak budeme rádi, že to budeme mít v
kraji“.“ 222
Kameramani v regionech točili materiál pro stejné vysílání jako točila Praha.
Auta byla ve špatném stavu. V krajském štábu chyběl technik, jelikož štáb byl složený
pouze z redaktora a kameramana. Kameraman si tak musel řídit i zvučit sám. Práce
regionálního štábu dříve končila natočením reportáže a namluvením komentáře.
Materiál se posílal do Prahy, kde ho některý z redaktorů v Praze musel postříhat. Po
vybavení regionálních redakcí střižnami začali krajští zpravodajové dodávat hotové
příspěvky. Kameramani v krajích proto museli umět stříhat, na rozdíl od pražských
štábů. V hlavním městě stříhal reportáž za dohledu redaktora střihač.223
4.3.1 Pracovní nasazení štábů
Redaktoři pravidelně každé ráno navrhovali téma k natočení. Dále se domlouvali
s pražským redaktorem, jestli potřebuje něco natočit. S Prahou se zprvu radili
prostřednictvím dálnopisu,224 nebo si jednotlivé redakce mezi sebou telefonovaly. S
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příchodem komunikačních aplikací se začal na zpravodajských poradách využívat video
hovor225. Regionální reportéři museli točit příspěvky a dělat živé vstupy pro několik
zpravodajských redakcí. Především do „Událostí v regionech“, někdy do „Událostí“, a
pokud se dělo něco mimořádného, tak i do vysílání zpravodajského kanálu ČT24.
Vedení v Praze si neuvědomovalo, že sehnat v kraji dobré téma k natočení je
někdy obtížné. Nechápali, že když jedou regionální redaktoři natočit kalamitu, mají to
stejně těžké jako řidiči, o kterých točí. Očekávali co nejrychlejší dodání materiálů, jenže
ten se musel nejdřív někam dovézt, a pak teprve odtrasovat226 do Prahy. Přejezdy v
krajích trvaly delší dobu. Editoři a vedení si občas myslelo, že regionální štáby
nepracují naplno. Podle tehdejšího vedoucího regionů ale regionální pracovníci
podávali maximální výkon. Pokud byly například povodně, byly štáby v terénu mnoho
hodin v kuse a na nic jiného nehleděly. 227
S příchodem nového zpravodajského kanálu ČT24228 se nároky na krajské
redaktory zvýšily. Z Prahy začalo chodit více požadavků na natáčení a redaktoři je
nestíhali všechny pokrýt. Vedení navíc požadovalo po krajských redaktorech i noční a
víkendové směny. Zdvojení některých štábů ve významných regionálních redakcí
pomohlo situaci vyřešit. Bylo potřeba vybavit kraje novými technologiemi, aby
nemuseli redaktoři posílat natočený materiál vlakem nebo autobusem. Pro ČT24 se
materiál při nějaké kalamitě dodával celý den. Technické oddělení začalo regionální
redakce vybavovat přenosnými střižnami a uložištěm dat. Točilo se i několik témat
denně. Do krajů se přijali produkční, které měly pomáhat štábu se stříháním a
trasováním materiálu do Prahy, protože kameraman po dotočení jedné reportáže
přejížděl mnohdy na další lokaci. Úkolem produkce bylo zpracovat příspěvek do finální
podoby a poslat ho do centrální redakce. Vzhledem k četnosti poslaných materiálu se
totiž v Praze nestíhalo všechno kontrolovat. 229
Regionální štáby měly také pohotovosti mezi denními směnami. Po práci
nemohl nikdo z týmu redakce odjet mimo město. Členové štábu museli být pořád na
příjmu. Ze začátku seděli u pevné linky, s příchodem mobilů mohli být pohyblivější.
Vedení se ze začátku zdráhalo přenosné telefony do redakce pořídit. Pokud se něco
stalo, tak regionální redaktor musel ihned vyjet. Když někde v noci hořelo, opět museli
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vyrazit. Štáby byly v pohotovosti prakticky pořád. „Pohoda v krajích nebyla nikdy, to
byla kolikrát honička hrozná, že sis večer sedl a takhle koukal do stropu, než ses z toho
vzpamatoval. Tam nebyl nikdy moc prostor na nějaký zašívání nebo ulejvání. Pořád
bylo co dělat, hlavně člověk musel furt vymejšlet témata. Já si nepamatuju, že bych se
flákal.“230
Regionální reportéři pracovali kromě všedních dnů i víkendy. Sloužilo se jednou
za 14 dní. Středočeský kraj měl původně dvě redakce. Kladno a Kolín. Víkend vždy
sloužil redaktor z jedné redakce, ale pokrýval celý region. Když měl službu redaktor v
Hradci, v Pardubicích měli volno. Pokud sloužil redaktor přes víkend v Českých
Budějovicích, v Táboře měl štáb volno a podobně. Což bylo komplikované, protože tyto
redakce nebyly tak blízko u sebe. Když sloužila víkend táborská Kristina Vrkočová231 a
stalo se něco v Budějovicích, tak musela ujet se štábem značnou dálku. „A práci taky
stěžovalo to, že to vedení nemělo ani představu, co to obnáší, oni si prostě na mapě
zjistili, že Tábor od Budějovic je 40 kilometrů a mysleli si, že to stihnou třeba za půl
hodiny a to nešlo…protože silnice jsou jaký jsou, počasí je jaký je, takže tam nastávaly
trošku komplikace.“232 Problematickou lokalitou byla Šumava, ve které zprvu nebyla
žádná redakce České televize. Z Plzně i z Českých Budějovic to bylo daleko. Později se
pro rychlejší dostupnost zřídila Klatovská redakce. Vzhledem k malému počtu
redaktorů v krajích neměli někdy reportéři ani zákonné volno mezi směnami, protože
pracovali za někoho, kdo byl zrovna nemocný nebo na dovolené. Pražští redaktoři si
také často o víkendu vzpomněli, že chtějí natočit nějakého politika na chalupě, takže
tam kolikrát krajský redaktor jel v době své dovolené. 233
Krajští kameramani dříve jezdili na školení do Prahy. To se ale po čase ukázalo
jako práce navíc. Regionální kameramani museli na rozdíl od těch pražských umět řídit,
zvučit, svítit i stříhat. Měli povinnost znát perfektně místopis, protože v krajích nebyl
čas na to, aby redaktor ještě navigoval kameramana, kam má jet. Zpravodaj si totiž
většinou už v autě psal text k reportáži. V Praze naopak kameramani seděli během
pracovní doby na denní místnosti a čekali na pokyny produkce. Někdy se mohlo stát, že
za celý den kameraman natočil pouze jeden rozhovor nebo pár záběrů. Jejich pracovní
doba nebyla pohyblivá, ale měla pevně stanovený nástup a počet hodin. „Já mám pocit,
230
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že ty kluci v těch krajích to uměj víc než my tady. My tu máme po ruce servis a máme
všechno. Oni říděj, točej a lítaj po krajii. Jakmile hasiči houknou, voni musej hned
vyrazit.“234 Když do krajů jezdili na střídání pražští kameramani, tak naopak redaktory
zdržovali, protože se v kraji neorientovali a ve stříhání reportáží nebyli tak rychlí.
V pražské redakci bylo více zpravodajů. Pokud bylo třeba pokrýt nějaké téma,
editor si vybral libovolného redaktora. Redaktoři mohli požádat vedoucího krajů o
pořízení potřebného rozhovoru nebo záběrů z regionů do své reportáže. Reportáže
kompletoval redaktorům střihač. Ti u toho ovšem museli být, takže se tím prodlužoval
jejich čas strávený v práci. V pražské redakci mohl začínat i méně zkušený redaktor,
protože měl po ruce další kolegy, kteří mu poradili. Za zády měl editora, který jeho
příspěvek zkontroloval. V krajích byli redaktoři odkázáni sami na sebe a museli dělat co
nejméně chyb. Pražští reportéři měli více volna. Směny vykrýval větší počet osob. Tím
byl i počet odsloužených víkendů nižší. V krajích měl pohotovost redaktor každý druhý
víkend. V případě nemoci to měli také o dost jednodušší, protože je někdo snadněji
nahradil. Zpravodajové v hlavním městě netrpěli tolik ponorkovou nemocí. Měli
možnost střídat štáby, se kterými jeli do terénu. Někteří toho dokonce zneužívali a
chtěli točit pouze se svým oblíbeným kameramanem nebo technikem. To samé platilo i
pro kameramany, jenž začali být pohodlní. Pokud redaktor v Praze nestíhal, mohl
požádat o pomoc někoho z kolegů. Pražští redaktoři měli elektronicky zaznamenávanou
docházku, kdežto v regionech žádný systém, který by zaznamenával jejich odchod a
příchod neexistoval. Pracovní dobu si do docházkové listiny štáb vykazoval sám. 235
4.3.2 Hodnocení a odměny
Finanční ohodnocení se od roku 1992 v mnohém změnilo. Nejenže byla inflace,
ale změnil se celý systém vyplácení odměn. Před rokem 1989 byly základní platy a
takzvané doplňky. Základní byla vždy fixní sazba, kterou kameraman nebo produkční
dostával a k tomu ještě odměna, za každou práci provedenou navíc.236 Doplňky byly pro
produkční regionů administrativně náročné. Každá položka navíc se musela vypisovat,
dostávalo se například dvacet korun svícení, dvacet korun za zvučení a osmdesát korun
za obsáhlou reportáž. Dříve, když byl běžný plat dva a půl tisíce korun, přišli si
kameramani až na čtyři tisíce korun. „Ty doplňky byly dobrý, ale samozřejmě se tam
lhalo, to všechno se tam psalo tužkou…kdo poznal, že jsem svítil, nebo jestli jsem dělal
234
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něco. Ty doplňky byly zlatý.“237 Podle tehdejší produkční regionů bylo ohodnocení
spravedlivé, protože snaživý kameraman dostal lepší ohodnocení než kameraman, který
se do práce navíc nehrnul. 238
Redaktoři měli stálý plat a doplňkové odměny se jich netýkaly, takže když
zjistili, že kameraman si vydělal víc peněz než oni, projevili nespokojenost. Vedení se
proto rozhodlo pro zavedení smluvních platů.

239

Vzhledem k tomu, že televize není

státním podnikem, nejednalo se o takzvaný tabulkový240 plat. Výše platů se odrážela od
dosaženého vzdělání a předchozí praxe. Zkušený redaktor měl plat vyšší než začínající
redaktor s minimem zkušeností. Redaktoři měli dříve pevně daný kariérní postup.
Nejprve musel redaktor nabrat jisté zkušenosti. Z počátku vytvářel krátké příspěvky a
až poté, co se naučil mluvit na mikrofon mohl zpracovávat plnohodnotné příspěvky.
„Tenkrát to nebylo jen tak, že člověk mohl začít dělat na vobraz nějaký stand upy nebo
vůbec synchrony nebo něco takovýho. Tenkrát jsem nevím, jakou dobu, třeba půl roku
mohl točit jenom zprávy. Jenom namluvit asynchron a minutová zpráva byla bez
synchronů, to sem mohl začít točit až tak od léta někdy.“241
Po zavedení smluvních platů se zjistilo, že regionální redakce nedostávají
zaplacené přesčasy. Víkendy dostaly proplacené jenom štáby, které měly výjezd. Ti, co
drželi pouze pohotovost, zůstali bez odměny. Po zjištění se přesčasy regionálním
reportérům začaly platit. Tím jim značně vzrostl plat, protože štáby držely noční
pohotovosti i přes týden. 242
V jednotlivých krajích byl plat rozdílný a mzda se výrazně lišila i v porovnání s
Prahou. Regionální redaktoři měli dříve mnohem méně peněz. Po roce 2012 se platy v
krajských redakcích zvedly.243 Některé regiony na tom byly hůř než ostatní. Nejhůře na
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tom byl Moravskoslezský kraj. Pracovníci byli s odměnami nespokojení, ale byli rádi,
že vůbec nějakou práci mají. 244
Česká

televize

má

své

zaměstnance

a

spolupracuje

i

s

externími

spolupracovníky. Díky nim doplňuje nedostatečně pokryté kapacity. Buď dlouhodobě
neobsazené nebo náhle potřebné. Do krajské redakce se přijímali zkušení redaktoři,
kteří museli znát i region, ve kterém měli působit. Noví pracovníci se hledali většinou
přes doporučení známých nebo kolegů. Vedení se porozhlíželo po nových tvářích i v
lokálních médiích. Dávalo také běžný inzerát. O místo se ucházeli i nezkušení lidé. Ti
většinou neuspěli, protože práce v kraji je náročná a není tam nikdo, kdo by nové lidi
zaučil. Nejzkušenější reportéry musel vedoucí regionů k přijetí pozice někdy i
přemlouvat.245
Vedení hodnotilo práci regionálních reportérů i podle toho, kolikrát se objevili
ve vysílání hlavní zpravodajské relace. Přitom podle tehdejšího vedoucího regionů tento
přístup nebyl zcela plnohodnotný, protože výběr reportáží v relaci ovlivňoval editor.
Podle něj neznamenalo, že redaktor dělá horší práci, přestože se v „Událostech“
neobjevoval tak často.246

4.4 Témata regionálních reportáží
Každý kraj má svá specifická témata. Je to dáno oblastí, ve které se kraj nachází.
V některých krajích se řeší ekonomické problémy, jelikož je nedostatek pracovních míst
a pro obyvatele to představuje značný zásah do chodu běžného života. Jiné kraje jsou
zemědělské a další zase průmyslové. Tato odvětví sebou přinášejí i rizika, která se pak
dotýkají místních obyvatel. Ve městech jako je Praha nebo Brno sídlí naopak mnoho
státních institucí a redakce mají výhodu, protože odtamtud mohou získávat zajímavá
témata. Jsou ale i celoplošná témata, která se dotýkají všech krajů. Mezi ně patří
například volby. Mimořádná témata se nedají vztahovat na žádný kraj. Příkladem jsou
povodně, vlakové neštěstí, přírodní katastrofy a podobně.
„Témata jsou samozřejmě problém. Ona teorie, která byla celou dobu učená na
žurnalistice, že diváka zajímá nejvíc, co se děje u něj v ulici, pak ve čtvrti, pak ve městě,
v okrese, v kraji, pak v celém státu je teorie možná ze 60. let, která pochází ze
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Spojených států a nikdy nefungovala v České republice. Diváka zas tolik nezajímá, co se
děje u něj v ulici, skutečně ne.“247
4.4.1 Hledání témat
Velkým problémem při hledání témat v regionech mohlo být pracovní vyhoření
redaktora. Zpravodaj mohl mít pocit, že už všechna témata natočil, že se všechno
opakuje. Obtížněji nacházel nová témata, protože mu všechno přišlo staré a nezajímavé.
Témata v kraji se opravdu opakovala. Například sklizeň obilí, výroba piva, oslavy
různých svátků, návštěvy politiků v kraji a podobně, takže redaktor mohl časem
vyhořet.248
V regionech a ve městech, kde se nacházely různé státní instituce nebo
významné průmyslové firmy, bylo hledání témat snazší. Do „Událostí“ se z krajů
dostala jen ta nejdůležitější a nejzávažnější. Prostor pro lokální témata se naskytnul ve
„Večerníku“249 a v dalších zpravodajských relacích, které se zabývají regionálním
zpravodajstvím. Záleželo i na aktivitě redaktorů. Někteří čekali na pokyn Prahy, jiní
aktivně nabízeli témata a snažili se dostat do hlavních zpráv. „Většinou jsme museli
témata zadávat z Prahy. No, ale že by se povedlo, že by z nich někdo iniciativně přišel a
něco navrhnul, to bylo málokdy. A někteří hráli výrazně na schovávanou. Jakože fakt
jenom čekali, co jim řekneme my.“250 To se postupem času změnilo, protože krajští
redaktoři témata pravidelně na poradách nabízejí. Vedoucí krajských redakcí potom
témata navrhuje i do hlavní zpravodajské relace.
Regionální štáby byly velmi důležité v období voleb. Přinášely čerstvé
informace a jejich reportáže měly prostor v Událostech. S dalšími tématy to bylo horší,
do hlavní relace se dostaly pouze příspěvky se závažnými událostmi. Zákon, který by
stanovil zastoupení regionálního zpravodajství ve vysílání, na začátku 90. let ještě
zaveden nebyl. Záleželo tedy na jednotlivých redaktorech, jak moc se chtěli prosadit.
„Vždycky byla určitá averze k těm regionům, že regiony nejsou dost dobrý a neumí to,
takže spíš si ty regiony jely hodně samy na sebe a vycházelo to jako spíš z lidí. Když
nějakej redaktor měl snahu dostat se do těch Události, tak se vždycky snažil,
komunikoval s těma editorama, snažil se to téma prodat.“ 251
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Pražská redakce ráda posílala na velká témata svoje redaktory. Především na
politické události. Redaktor jel klidně až na druhý konec republiky. „Když jako přijela
vláda, tak to jako v těch regionech při vší úctě tehdy jako myslím, že byli všichni rádi, že
někdo přijede z Prahy, kdo ty lidi zná. Vím, že to vyvolávalo občas bouři, když se
jednalo o věci lokální. Jakože byly dohady, že to zvládneme sami, ale to se hodně
změnilo.“252
„Když přijel tenkrát do Kladna třeba premiér, tak už tam Ota rád viděl Pražáky.
Ty ekonomy a ty jako chytrý redaktory z tý domácí rubriky.“253
Dnes už téměř všechna témata zpracovávají redaktoři z příslušných krajských
redakcí. Ať už se jedná o návštěvy prezidenta v kraji nebo jiné politické výjezdy, řídí to
region, kterého se to týká.
4.4.2 Politické ovlivňování témat
Snaha o ovlivnění regionálního vysílání České televize ze strany politiků nebyla
zanedbatelná. Politici se třeba snažili redaktorovi nabídnou rádoby zajímavá a
exkluzivní témata nebo naopak, pokud se jim něco nelíbilo, tak si na reportéra stěžovali
a požadovali třeba přepracování reportáže. Tlak byl nejenom ze strany politiků,
podnikatelů, ale i od osob ovlivňující veřejné dění. Zvlášť v devadesátých letech, kdy se
otevíraly nové podniky. Jejich majitelé měli zájem, aby se zpráva o otevření jejich
restaurace dostala do vysílání.254 Největší nátlak na zpravodajství ze strany politiků byl
před každými volbami. V krajích šlo hlavně o starosty a radní. Ti, co šli do voleb, chtěli
být vidět. Chtěli se ukázat v dobrém světle a chtěli, aby veřejnost věděla, co všechno
pro občany dělají.255
Co se zařadí do vysílání také záleží na rozhodnutí editora dané relace. Ten může
subjektivně rozhodnout, jestli něco je nebo není vhodné k zařazení do vysílání. Editor
na problém může nahlížet například z hlediska etického, nebo aby odvysílaná reportáž
někoho nepoškodila nebo neohrozila. Tehdejší vedoucí regionů se snažil nezakazovat
svým redaktorům žádná témata. Chtěl, aby informace byly ověřené, reportáž byla
vyvážená, a aby strana, které se to týkalo, dostala prostor k vyjádření svého stanoviska.
Někdy se politici snažili i redaktorům nebo jejich vedoucím volat. „Mně jednou
volal pan Zimola, že se mu doneslo, že já jsem zakázal, že nesmí na obrazovku. Což byla
252
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lež samozřejmě, já jsem měl výhradu k tomu, že ten kolega, kterej to točil, že pana
Zimolu dával do každý reportáže, a že se vyjadřoval k věcem, ke kterejm by se
vyjadřovat podle mýho názoru jako hejtman pokaždý nemusel, že tam jsou přece
odborný náměstci nebo lidi, který k tomu mají spíš co říct. Ale tam bylo vidět, že pan
Zimola je opravdu v každý reportáži z jižních Čech, takže jsem tenkrát řekl, že bylo
„přezimolováno“ a on se to nějakým způsobem dozvěděl a tenkrát mně osobně volal, co
já si dovoluju zakazovat, aby on byl v reportážích.“ Párkrát si podle tehdejšího
vedoucího regionů politici stěžovali oficiálním dopisem na nějakého redaktora. Někdy
volali šéfredaktorovi, že je v reportáži něco špatně. „Já říkal, že jí zkontroluju a pokud
tam nebude nic špatně, tak jí normálně odvysílám.“256
Někteří politici dávali redaktorům najevo, že s nimi nejsou spokojení. Na
silvestra natočil tehdy ještě kolínský redaktor reportáž o místním starostovi. Jednalo se
o vtipný silvestrovský příspěvek. Politici si na reportáž velmi stěžovali. Redaktor postih
nedostal, protože v reportáži nebylo nic nevhodného, ale u ODS se stal redaktor
neoblíbeným, a když se objevil na nějaké jejich akci, dávali mu to najevo. Politici si
jednou také stěžovali na kameramana, kvůli nedorozumění. Kameramanovi došla
baterka v kameře a on na konci rozhovoru respondentovi řekl, že mu to musí znovu
zopakovat a klidně stručněji. Tím se dotyčný urazil a šel si stěžovat. Takže ty stížnosti
dost často byly proto, že mezi stranami došlo k nedorozumění.257
V případě kompromitace politika informací zmíněnou v reportáži byly běžné
stížnosti na jednotlivé reportéry. „Pak mě navštívil někdo z nějakého úřadu, to tenkrát
Weiner natočil, že užívá služební auto k soukromým účelům na chatu. Někdo ho udal asi
a to mi přišel nějak vysvětlovat, že je to vlastně v pořádku.“
„Jandák si jednou stěžoval, že jsem vystřihl Jandáka z reportáže, ale k tomu
jsem měl důvod. Protože Jandák v tý reportáži uplně nesmyslně napadnul tehdejšího
ministra životního prostředí Milana Bursíka a nebyla tam ze strany toho Bursíka žádná
reakce, ani pokus o reakci, on to byl jenom líbivej vulgární synchron. Ten Jandák se
vystřihl z reportáže vyloženě z profesionálních důvodů a Jandák si stěžoval, že jsem ho
zcenzuroval. Takže takový příběhy byly, ale bylo to z toho důvodu, aby ta reportáž
splňovala nějaký požadavky kodexu a veřejnoprávního poslání.“258
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4.4.3 Lokální témata
V devadesátých letech byly informace obtížněji dostupné. Internet se teprve
vyvíjel, a tak nebylo jednoduché hlavní zpravodajskou relaci naplnit. Mnohdy témata
chyběla. Dnes se musí zprávy třídit a do pořadů se dostanou jen nejdůležitější a
nejzajímavější informace. „Dřív se točilo spíš pozitivní, po revoluci, aby se projevilo, že
je to dobře…no a teď se točí hlavně negace“259
Velkými zpravodajskými tématy na počátku 90. let byla privatizace a vracení
majetků. Mapovaly se i změny celého systému republiky. Ve Středočeském kraji se
třeba jednalo o privatizaci „Kablo Kladno“ nebo „Poldi Kladno“. V těchto strojírnách
byly obrovské stávky a demonstrace, protože v rámci privatizace se propouštělo několik
tisíc pracovníků. Vracel se majetek Lobkowiczům, Schwarzenbergům a dalším. To byla
témata, která vydržela několik let. Redaktoři měli kontakty na místní hasičské sbory a
příslušníky policie ČR. Když nebyl zrovna někde požár, točil se například i hasičský
bál. Nechyběla klasická lokální témata, jako je sklizeň obilí nebo produkce piva v
místních pivovarech. Točily se pietní akty k různým příležitostem, například kladení
věnců v Lánech k příležitosti výročí narození T.G.M. a podobně.260
V období působení intendanta zpravodajství byly dvě zpravodajské redakce.
Systém byl zřízený kvůli objektivitě zpravodajství, protože na českém televizním trhu
nebyla žádná jiná stanice. Z vyprávění zúčastněného kameramana vyplývá, že týmy si v
podstatě konkurovaly, ale přitom obě redakce používaly stejnou techniku, pouze
redaktoři byli rozdělení na „jedničky“ a „dvojky“. Stávalo se tedy, že na některých
akcích byly dva zpravodajské štáby ČT. Když jednomu ze štábů přestala fungovat
kamera, byl kvůli rozdělení redakcí problém, aby si kameramani mezi sebou poskytli
záběry. 261
Počasí bylo pro kraje velmi důležité. Vydatné deště předznamenávaly povodně,
velké sucho zase malou úrodu, bouřky a sníh znamenaly kalamitní situace na
silnicích.262 „Takhle byl prosinec, zavolal mi Ota: ‘Co děláš?“ a já: „No spim“ Ota:
‘No ty nemůžeš spát! Jak spíš? Tady je kalamita!“...a tak já teda vykouknul z okna, a
tam byl jenom poprašek sněhu, jak to, tak bývá. A von říká: „Přijeď sem, v Kladně je
kalamita!“ Tak já jsem tam přijel, zalepený oči ještě a teď koukám...Ota tam stál na
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sněhu, kterej tam nahrnuli ty s těma hrablama a on si tam stoupl a řekl: „Sníh, sníh,
sníh, to je kalamita na Kladně.“ A dodal: „Teď jedeme do Prahy, ustřihneš to, budeme
to v 10 vysílat ve zprávách a já jim všem zavolám, aby viděli, jak se to má dělat!“…to
byla hrozná legrace. Do dneška se to tady traduje: sníh, sníh, sníh, to je kalamita na
Kladně.“263 Krajští redaktoři jsou ale v informování o počasí velmi důležití. Redaktoři z
Prahy by nebyli schopni tak rychle do postižené oblasti dojet.
V Ostravě hrál hlavní roli průmysl. Jednalo se o ostravsko-karvinský revír, o
situaci kolem dolů OKD, ostravských železáren a společnosti Vítkovice Steel. Dříve
také budování automobilky Hyundai, která pro kraj s nejvyšší nezaměstnaností
znamenala novou příležitost. Dalším tématem v regionu byla ekonomika. Ve
zpravodajské redakci, která byla dříve dvacetičlenná, zde byli 2 až 3 redaktoři se
zaměřením na ekonomiku.264
Brno mělo tu výhodu, že v něm sídlí instituce jako Ústavní soud, Nejvyšší soud,
Nejvyšší státní zastupitelství, Magistrát města a podobně. Dále se objevovala témata
typu sklizeň vína, obilí. „Já jsem měl vždycky pocit, že ty regiony, ty brněnský, kde jsem
strávil nejvíc času, že oni jsou jako dobří na to zareagovat jako když se něco děje, ale že
nemají moc invence v nějakým vyhledávání závažných témat a v jejich dlouhodobosti.
Byli jako velmi akční, vždycky přemejšleli jako nad novejma věcma. Když se něco stalo,
jako ty aktuálky, tak to jako dycky proběhlo jako výtečně, ale tematicky i ty relace
nejsou úplně si myslim, že by byly jako nějak novinářsky silný. 265
V krajích se redaktor nemůže soustředit na jeden tematický okruh. V Praze je
redaktor, který se třeba věnuje výhradně zdravotnictví nebo v armádě. V regionech musí
redaktor zpracovávat všechna témata. Natáčí od politických sjezdů až po zemědělství.
Hard News byla témata týkající se důležitých nebo závažných informací.
Zařazovaly se většinou na začátek relace nebo na vysílací čas, který je divácky
nejsledovanější.266 Velkým tématem byly pro moravské regiony povodně v roce
1997.267 Zpravodajský kanál ČT24 ještě v té době nebyl, ale na programu ČT1 se
pravidelně zařazoval zpravodajský blok. Krajské štáby tehdy pracovaly mnoho hodin
vkuse a přinášely veřejnosti důležité informace. 268
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V ostravském regionu byla nejzávažnější zprávou tragédie vlaku ve Studénce.
Nehoda se stala 8. srpna 2008, kdy vlak narazil do zříceného mostu. Zahynulo tam 8 lidí
a 91 jich bylo zraněno269. Ostravská redakce byla tehdy v pohotovosti. Na místo poslala
všechny své redaktory včetně přenosového vozu, který měli k dispozici. Z místa živě
vstupovali redaktoři celý víkend. 270 Další výraznou událostí v ostravském regionu byly
bleskové povodně na Severní Moravě během května a června v roce 2010.
Zpravodajové měli za úkol informovat o počasí a o aktuálním povodňovém stavu.
Redakce byly v plné pohotovosti a snažily se obyvatele varovat. Tehdy se nedalo určit,
v jakých místech přesně povodně budou.
4.4.4 Obsah regionálních zpravodajských relací
Nejdůležitější regionální relací byl „Večerník“, který se dnes jmenuje „Události
v regionech“. Pořad začínal hlavním tématem a nejzávažnějšími zprávami. Hlavní
zprávou například bylo, když někde nefungovala doprava nebo se stavěla železnice. V
druhé půlce se objevovaly příběhy ze života. Na konec se zařazovala i pozitivní témata.
„Ty lidi zase v těch regionech nebyli zvědavý na to, že neteče voda, ale chtěli,
aby se tam objevily ty místní problémy. Ty věci nebyly jenom špatný, oni měli třeba
hasičskej bál, jo, a to Ota Černý úplně nesnášel. On byl z Kladna a jeho to nezajímalo,
on dělal tu politiku, a furt si myslel, že lidi zajímá jenom ta politika. Ale já mu říkám, že
ty lidi v krajích maj taky rádi pozitivní věci. Člověk by taky chtěl vědět, že se stalo něco
dobrýho. Navíc je zajímá, jestli jim jezdí, nebo nejezdí autobus, jestli maj zavřenou
prodejnu.“271
„Večerník“ vycházel ve dvou dalších mutacích pro Ostravu a pro Brno. V
Ostravě se tento pořad vysílal původně pod názvem „Report“. Pětadvacetiminutová
relace zahrnovala dvě části. Dvacet minut věnovaných zpravodajství a pět minut patřilo
sportu. Později v ostravské redakci zahrnuli do pořadu i kratší, asi tří minutovou
publicistickou část. V ostravské relaci se silnější témata sháněla velmi těžce. Důležité
zprávy byly na začátku pořadu a zbytek relace obsahoval vyloženě lokální témata. 272
V ostravské redakci měli pravidlo, že poslední reportáž zpravodajské relace byla
vždy kulturní a editoři tak chtěli ukázat region i z jiného úhlu pohledu. O Ostravě se
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vždy říkalo, že je to černý, špinavý region. Vedení redakce chtělo dokázat, že kulturní
život je i v průmyslovém městě.273
Jinak v Ostravě vedla témata týkající se ekonomiky, hospodářského života a dále
otázka sociálních věcí, protože nezaměstnanost byla v Moravsko-slezském kraji jedna z
nejvyšších. V těchto stěžejních ostravských tématech byl největší rozdíl oproti
brněnským a českým regionům, které řešily jiné problémy.“274

4.5 Technologický vývoj regionálních redakcí
Krajské redakce prošly značným technologickým vývojem. Začínalo se točením
na filmový pás, kdy se materiál musel posílat do Prahy ke zpracování. Postupně se
přešlo na kazety typu BETA275, potom na VHS276 technologii a nakonec na SD277 karty.
Velikost kamer se zmenšila a štáb se stal mobilnější. Vedení televize kvůli tomu mohlo
zrušit některé pracovní pozice, které se staly nadbytečné. V dnešní době jsou redaktoři
díky bezdrátovému přenosu posílat hotový materiál ze svého přenosového počítače a
nemusí ho složitě posílat vlakem nebo autobusem. Díky technologiím, které umožňují
živé vstupy přímo z místa dění se vysílání stalo atraktivnějším. Aktuální informace se
díky živým přenosům dostaly rychleji do zpravodajských relací. Nárůst živých vstupů
do vysílání prodloužil reportérům pracovní dobu. Dříve si redaktoři předávali informace
prostřednictvím dálnopisů nebo faxů. V dnešní době funguje centrální redakční systém,
který propojuje výrobní, redakční i produkční složky. Práce se stala přehlednější a
upravování příspěvků do vysílání rychlejší. Nové technické vybavení znamenalo pro
krajské štáby více zručnosti. Musely se s novou technikou naučit a mnohdy zavedení
nových prostředků provázelo značné komplikace.278
4.5.1 Trasování materiálu
V dobách, kdy se točilo ještě na film, musel se materiál nejprve vyvolat, a potom
ho bylo nutné fyzicky dopravit do pražské centrály na Kavčích Horách, aby se mohl
zpracovat. V krajích filmové laboratoře nebyly. Na film se točilo hlavně v době
fungování ČST a na začátku 90. let, pak přišly modernější technologie a zápis obrazu se
273
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přenesl na magnetický pásek. Natočený materiál se i po změně technologie musel stále
dopravovat do pražských laboratoří. Redaktoři film často posílali vlakem nebo
autobusem. Také jezdili trasovat materiál přes vysílač, který patřil telekomunikačním
spojům. Záleželo na konkrétní situaci, co vyšlo v danou chvíli rychleji.
V Chebu se jezdilo na vysílač na Zelenou horu279. Když napadl sníh, měly štáby
občas problém se tam dostat. Vzhledem k tomu, že služební auta neměla náhon na
všechny čtyři kola, častokrát zapadala. „Měli to ty redakce z těch míst třeba dvacet
minut jízdy, takže to byl docela stres, protože to ještě pořád chodilo neustříhaný a
muselo se to tady nabrat a ustříhat“280 Před revolucí musel mít štáb dokonce povolení
k vjezdu, protože vysílač se nacházel v pohraničním pásmu. Vysílač obsluhoval technik,
nebo měl kameraman zajištěný vstup a odbavení si obstarával sám.
Když tam přijeli, odemkli, vytáhli kameru, připojili se k příslušnému konektoru
a zavolali, že budou trasovat. Radiokomunikace měly v Praze stanoviště na Strahově,
kam také většinou směřovaly všechny trasy z krajů. Ze Strahova byl přímý signál
vzduchem na Kavčí Hory.281 Signál byl posílaný přes několik bodů. Zelená Hora mířila
na vysílač v Plzni a z Plzně se to posílalo dál do Prahy, takže mnohdy šel signál i přes
několik vysílačů. Říkalo se tomu tzv. retranslační body282.
Materiál se také posílal dopravními spoji. V případě materiálu natočeném na
inverzi to byla jediná možnost, jak ho dopravit na Kavčí Hory. Na začátku
devadesátých let posílali redaktoři hrubý materiál každý den kolem druhé hodiny,
nejpozději v půl třetí, aby měli v Praze dostatek času na vyrobení reportáže. Spolu
s natočenými záběry posílali redaktoři namluvený komentář a instrukce, jak má reportáž
vypadat, jak mají po sobě jít jednotlivé záběry. Nejdříve dopravili materiál na vlak nebo
autobus a v Praze v Dejvicích, nebo na Masarykově nádraží čekal řidič taxislužby, který
materiál odvezl na Kavčí hory.283 Objednávání taxislužby mělo na starosti DŘV.284
Pracoviště řídilo zpravodajskou výrobu.285 „Nevím, jestli to byla dobrá vůle těch
autobusáků, že se vlastně řeklo ten a ten spoj jede s kazetou a ten řidič to předal dál a

279

ČESKÝ ROZHLAS. Mapa vysílačů. [online]. © 2018 [cit. 2018-04-25].
Rozhovor s Boženou Matějčkovou vedla Veronika Krátká dne 9. listopadu 2016.
281
Rozhovor s Michalem Skálou vedla Veronika Krátká dne 27. dubna 2017.
282
Retranslační bod slouží k podpoře vzdušných přenosů tím, že je zachycují a posílají je dál s plnou
silou, a tedy i rychlostí.
283
Rozhovor s Antonínem Mittelbachem vedla Veronika Krátká dne 10. prosince 2016.
284
Denní řízení výroby. Zaměstnanci televize přezdívali pracovišti „dřeváci“.
285
Rozhovor s Jiřím Benátčanem vedla Veronika Krátká dne 1. listopadu 2016.
280

83

šlo to z ruky do ruky. Nebo nevím, jestli měla televize ještě tenkrát takový jméno, že to
vozili jen tak z lásky k televizi.“286
Ostravský i brněnský region na tom byl podobně. Například z krnovské redakce
se materiál posílal autobusem do Ostravy a tam se teprve zpracovával. 287
4.5.2 Redakční systém
V devadesátých letech nebyla komunikace mezi jednotlivými redakcemi moc
rychlá. Krajské redakce v blízkosti s Prahou se dorozumívaly s centrálou pomocí
vysílaček. V ostatních redakcích používali pevné linky, mobily nebyly běžně dostupné.
Informace si mezi sebou posílaly redakce dálnopisem, později faxem. Když potřebovala
produkční odvolat štáb z nějakého natáčení a poslat je na jinou nečekanou událost,
musela obvolávat podniky, ve kterých se domnívala, že by štáb mohl momentálně točit.
Když ho nezastihla, nechávala alespoň vzkaz, kdyby se tam náhodou objevili.
Například, že v Mladé Boleslavi spadnul vrtulník, ať tam hned jedou.288
Když se do redakcí dostal fax, znamenalo to průlom v přísunu nových informací.
Redakce měly spojení s hasičskými sbory, příslušníky policie ČR a dostávaly od nich
každý den svodku. Redaktor si v informacích nacházel témata, která by mohl natočit.
„To byly ještě ale pionýrský léta, to snad ani nebyli tiskový mluvčí, takže bylo těžký ty
informace najít, ale zas byly kontakty na jiný lidi.“289 Internet a mobilní telefony v té
době ještě nebyly dostupné, takže informace bylo velmi těžké získat, pokud člověk
nevěděl, na koho se má obrátit. Mobily se do krajských redakcí po příchodu na český
trh nedostaly hned. Byl velmi drahý, stál zhruba 21 tisíc korun a vedení s nákupem
vyčkávalo.
Text reportáže si redaktor ještě na začátku devadesátých let zapisoval na psací
stroj. „My jsme třeba v Příbrami v tom hornickým muzeu natočili výstavu a teď jsme
závodili, jestli já budu rychlejší za volantem, než dojedu na Kavky nebo jestli on, že
napíše ten komentář a vždycky jsme tak dojížděli plus mínus slovíčko a on tady vždycky
ještě na tom parkovišti cvakal.“ 290
Pokud byla Praha blíž než krajská redakce daného štábu, vozil štáb materiál
rovnou na Kavčí hory. Jakmile štáb dorazil do Prahy, vzal redaktor kameru z kufru auta
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a šel do nějaké tiché místnosti namluvit komentář, a pak ho spolu s natočeným
materiálem odevzdal.
V pozdějších letech se do krajských redakcí dostaly počítače. Scénáře reportáží
se psaly se začátku v programu T602.291 Přístroje sloužily ze začátku pouze k psaní
textu k reportážím, nikoliv ke zpracovávání natočeného materiálu. V dnešní době
disponují krajské redakce výkonnými notebooky. Na nich je nainstalovaný centrální
redakční systém Octopus.292 Editoři z Prahy v něm mohou na dálku spravovat reportáže
krajských redaktorů. Dále disponují střihačským programem a dalšími aplikacemi
souvisejícími s vysíláním. Služební telefony mají dnes reportéři většinou značku typu
Apple iPhone, na který si sami mohou natočit v případě potřeby nějaké záběry nebo
prostřednictvím něho mohou vstupovat do živého vysílání. V každém kraji mají
služební auto typu Škoda Octavia. Na rozdíl od Prahy krajské redakce dříve
nedisponovaly speciálním přenosovým zařízením – batohem.293 Díky němu mohli
redaktoři živě vstupovat do vysílání, nebo přes něj mohli posílat na centrálu natočené
záběry. Zařízení bylo tehdy k dispozici pouze v Praze. Do krajů se tato technologie
dostala až během roku 2015. 294
4.5.3 Reportážní technika
„Praha vždycky měla něco úplně spešl a ty kraje dostávaly úplně ten póvl. Tak
my jsme byli takový jako vesnický, tak tam to stačí. A nikdy jsem nepochopil, když to
bylo pro jednu obrazovku a pro jedno vysílání, ale v kraji to stačilo. 295
Na začátku se točilo v krajských redakcích na film. Posléze se točilo na U-matic
kazety296, pak na systém BETA297, a potom se přešlo na Super VHS298. Následoval DV
CAM299 a zatím jako poslední přišly do krajů kamery na SD karty300.
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Dřívější filmová kamera zvládala zaznamenávat pouze obraz. Zvuk byl
pořizován na cívkový magnetofon – Nagra301. Ten jel synchronně s kamerou. Než se
začal točit rozhovor, muselo se klapnout klapkou, aby se při následné kompletaci obraz
a zvuk správně spojil a nevznikl asynchronní obraz. Kamery na kazety Super VHS měly
tu výhodu, že se v nich dal zvuk opravovat. Když se redaktor spletl, měl možnost
špatnou informaci v kameře přemluvit. Slovo „Super“ znamenalo, že nahrávka měla
kvalitnější výstup.
Kamery U-Matic byly značně těžké. Zvuk se zaznamenával na zařízení vedle
kamery, na tzv. Portable, který byl s kamerou propojen kabelem. „To, kdyby se dalo na
stůl, tak by to vypadalo jako dnešní stroj, ale to se tahalo přes rameno.“302
„Takže si měla kameru, a když byl redaktor hodnej, tak ti ten portable nosil a
když nebyl hodnej, tak ti ho nechal a musela si nosit magneťák, kabel, a ještě big
kameru. To byl U-matic, to bylo těžký jak hrom.“303 Výhodou bylo, že materiál na tomto
analogovém nosiči šlo odeslat přes vysílač.
V roce 1996 se už točilo výhradně na BETA CAM SP.304 Natáčelo se s
analogovou kamerou SONY 537. Analogová BETA byla v té době označována za
vrchol techniky. Byl to magnetický záznam na pásek, který umožňoval snímat obraz a
zvuk na jeden pásek a zároveň ho umožňoval elektronicky sestříhat. Při odvysílání byla
kvalita záznamu stejná jako na začátku. Na kazetě BETA mohlo být až 7 generací kopií,
než se projevila nějaká chyba. První kopie se vytvořila, když se na kazetu natočil hrubý
materiál. Ten se přepsal do reportáže a následně odvysílal. Do archivu šla druhá
generace záznamu. Poté, když se materiál z archivu vytahoval, aby se z něj mohla
znovu sestříhat reportáž, jednalo se o třetí generaci a pořád šlo o kvalitní záznam. Další
technologií byla digitální BETA, tu ale zpravodajství vynechalo. Pro digitální BETA
kazety mělo zpravodajství pouze čtecí stroje na záznamových pracovištích. Digitální
BETA, na rozdíl od analogové, kopírovala záznam ve stejné kvalitě. Byla velmi
nákladná, protože záznam měl malou kompresi. Česká televize ji používala na
nákladnější projekty.305
Analogová BETA fungovala ve zpravodajství od 80. let do roku 2003. Kazety
měly stopáž patnáct minut. Kameraman na jeden záznam natočil celou reportáž. Musel
301
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tedy umět šetřit místem a musel především umět točit. Záběry snímal za sebou tak, aby
na sebe navazovaly. Když bylo potřeba natočit ilustrační záběry, dokázal kameraman
natočit pětiminutový záznam, který se dal odvysílat, aniž by do něj někdo musel střihem
zasahovat. 306
Vedení zpravodajství začalo řešit na jaký kamerový formát přejde. Uvažovali o
formátu DV a DV CAM. „DV CAM bylo to samý co DVčko, ale byl tam rychlejší posun
pásky, takže míň dropů, kvalitnější záznam, robustnější mechaniky.“307
Formát DV, přestože byl digitální, měl podobné vlastnosti jako analogová
BETA. Byl to magnetický záznam na pásek, takže materiál na něm po určitém čase
začal degradovat. V roce 2001 první kamery na DV CAM – DSR 300 dostaly štáby v
Plzni, Chebu a v nově vybudované Jihlavě.308 Redakce v Chebu a Plzni trasovaly nadále
přes vysílače, ale místo BETA kazet měly DV CAM.
Jihlava dostala počítačovou střižnu „AVID XPRESS DV“, takže mohla hotový
materiál posílat z redakce. Byla první krajskou redakcí disponující střihačským
programem. 309
Krajské redakce dostaly v roce 2003 novou kameru, střižnu a datové připojení.
Dohromady se nakoupilo do krajů 8 nových kamer DSR 370.310 Štáby v regionech
začaly samy stříhat reportáže. Používal se střihový software „Pinnacle Liquid“. Ze
začátku se štáby potýkaly s problémy. Musely se naučit s novou technologií, se střihem
a se systémem trasování reportáží do Prahy, protože do té doby to nikdy nedělaly.
Najednou byli redaktoři odpovědní za finální podobu odvysílané reportáže. 311
V roce 2004 už měly všechny kraje kameru na DV CAM.312 Vyskytl se problém
s archivací materiálu. Krajští redaktoři si začali ukládat zaplněné kazety do regálu.
Později se ukázalo, že s materiálem nemohli pracovat, protože neměli uložené
reportáže, ale hrubý materiál. Do krajů se proto nakoupily vypalovací zařízení a
reportáže se ukládaly na DVD. Vzhledem k tomu, že jedno DVD mělo 4,7 GB a vešly
se tam tři reportáže, upustilo se od této varianty a nakoupily se pevné disky.
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V roce 2005 technické oddělení koupilo do krajů první notebooky. V některých
redakcích vznikl druhý štáb. V roce 2006 se dokupuje technika a na dva štáby se
rozšířily i ostatní redakce, kromě Chebu a Tábora. Každý druhý štáb dostal notebook. V
krajích tedy měli jeden stolní počítač se střižnou a jeden notebook.
„V tom roce 2006 se povedlo udělat po třech letech upgrade tak, že se vyměnilo
všechno železo a upgradovalo se to na novou verzi softwaru a dostali LCD monitory a
ty kraje si tenkrát z toho technickýho hlediska sedly a strašně ubylo nějakejch problémů
technických, který jsme museli řešit. Pak přišly živý vstupy a museli jsme řešit zase něco
jinýho.“313
V roce 2008 se řešil přechod na formát 16:9. Původně bylo vysílání ve formátu
4:3 a v kvalitě SD. Z tohoto důvodu byly některé DV CAM kamery v krajích vyměněny
za kamery XD CAM.314 V roce 2009 a 2010 se dokupovala technika pro nově vzniklé
redakce v Trutnově a Klatovech. V těchto letech přešly další krajské redakce na
technologii XD CAM.
V roce 2011 se do krajů dostaly první kartové kamery – PMV 500.315 Technické
oddělení se snažilo dodat stejný formát do jednoho kraje. Když nové kamery dostala
redakce v Ústí nad Labem, dostal je také Liberec. Když se kamery pořídily do Českých
Budějovic, dostala je i redakce v Táboře. Tyto redakce přešly na kartové kamery jako
první. Pro kameramana to znamenalo úlevu, protože zařízení bylo menší a lehčí.
Materiál šel z karty rychle zkopírovat do počítače. 316
V roce 2012 se po pozitivních zkušenostech doplňují kartové kamery do všech
krajů.317 Proběhl nákup nového střihacího softwaru, protože „Pinnacle Liquid“ přišel o
vývojovou podporu a v budoucnu by byl tento systém neudržitelný. Nakoupil se nový
program „Premiéra“. „To byla nová éra problémů“.318 Místo externích pevných disků
se kraje vybavily RAID319 polem, na které se zálohovala data. „Nakonec se ukázalo, že
v roce 2010 bylo to Tsunami v Asii, v Thajsku. Vypláchlo to nějakou fabriku na
harddisky a v tý době byly strašně chybový harddisky, a to se tenkrát nakoupilo, tak
jsme zase nesli následky, že se ty RAIDy sypaly, a to se pak řešilo v těch krajích, protože
jsme ty data museli zachraňovat, ačkoli to bylo stavěný, aby to bylo robustnější, aby to
313
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fungovalo. Tak tyhlety věci se pak musely řešit a generovalo to cesty do krajů, řešení
problémů a závad.320
4.5.4 Živé vstupy a přenosová technika
V roce 2007 se v krajských studiích vybudovala linka pro živé vstupy.321
Jednalo se o zařízení s konektorem, které přenášelo obraz do živého vysílání. Přenosové
linky se budovaly postupně ve všech krajských redakcích.
Živé vstupy krajským redaktorům přinesly do krajů více práce. Ze začátku z
nich nikdo nadšený nebyl. Dříve měli redaktoři téma, které natočili a odtrasovali322. V
důsledku zdvojení štábu bylo obtížnější pro redaktory nacházet nová témata.
Dříve měli nástup kolem deváté hodiny ranní, v jednu hodinu odpoledne
odtrasovali materiál a jejich práce byla hotová. Kvůli vstupům se jim pracovní doba
prodloužila. Nejdříve jim na poradě museli vedoucí schválit téma. Pak ho redaktoři
natočili a sestříhali tak, aby se to stihlo odvysílat v 18. hodin v „Událostech v
Regionech“. Následně ještě museli vymyslet téma na další den. V některých případech
měli redaktoři ještě živé vstupy do „Událostí“ a někdy i do „Událostí, komentářů“.
S živými vstupy z krajských redakcí do vysílání přibyly i problémy. Zjistilo se,
že nikdo neřešil dekoraci, před kterou bude redaktor nebo respondent stát. V televizi
nebyl žádný architekt, který by řekl, jak konkrétně má místo pro vstupy vypadat.
Nakonec redakce dostaly „rozmazanou“ tapetu města. Další problémy vznikaly tím, že
se trhaly sluchátka a někteří kameramani měli problém trefit se do konektoru správně.
Byli schopni ho otočit a zničit kameru. Technické oddělení řešilo nespočet problémů.
Mnoho vstupů se odpískalo, protože technické komplikace znemožnily přenos. Technici
byli pořád na telefonu a řešili, co má kam kdo zapojit. Vzhledem k tomu, že ze všech
krajů byly denně maximálně dva vstupy, tak se jedna redakce dostala na řadu jednou za
čtrnáct dní. Kameraman tak během té doby zapomněl, jak má s technologií pracovat.
„Teď měli světla, museli umět svítit, prostě věci, který přišly nově, který nechtěli dělat a
zase byl odpor v tom a ve výsledku to generovalo chyby ve vysílání. Rozjelo se to v roce
2008, ty vstupy už fungovaly téměř dokonale, ale pořád jsme něco technicky řešili,
museli jsme ty lidi učit s tím pracovat. 323
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Rozhovor s Michalem Skálou vedla Veronika Krátká dne 27. dubna 2017.
Interní dokumenty zpravodajství České televize.
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Trasování tzn. posílání dat přes přenosové zařízení.
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Rozhovor s Michalem Skálou vedla Veronika Krátká dne 27. dubna 2017.
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V roce 2012 se do krajských redakcí pořídilo klíčovací pozadí. Místo plakátu s
rozmazanou fotografií města se nainstalovala zelená plocha a pořídila se klíčovací režie.
„Tam se muselo hodně citlivě nastavit, aby ten člověk nebyl průhlednej, aby tam bylo
pozadí, aby nebyl zelenej, aby neměl zelenou auru, takže za levný zařízení jsme zaplatili
drahým provozem, protože jsme jezdili po krajích, učili jsme je to a nebylo to
jednoduchý to nastavit.“324
Malý přenosový vůz DSNG325, který používá zpravodajství a pomocí kterého
bylo možné dělat živé vstupy přímo z terénu, získalo Brno v roce 2005.326 Do Ostravy
se přenosový vůz dostal až kolem roku 2007327. Pokud se někde v kraji stalo něco
zajímavého, měl redaktor k dispozici pouze mobilní telefon, jelikož prostřednictvím
mohl živě komentovat událost ve vysílání. Pokud se stala zásadní událost, posílal se
přenosový vůz z Prahy. Ten byl v Praze nasazen od roku 1997.328
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Rozhovor s Michalem Skálou vedla Veronika Krátká dne 27. dubna 2017.
Digital Satellite News Gathering.
326
Rozhovor s Romanem Ondrůjem vedla Veronika Krátká dne 14. prosince 2016.
327
Rozhovor s Karlem Novákem vedla Veronika Krátká dne 11. prosince 2016.
328
Interní dokumenty zpravodajství České televize.
325

90

5 Závěr
V diplomové práci jsem si kladla za cíl rozšířit povědomí o regionálním zpravodajství
ČT a jeho fungování v letech 1992 až 2012 pohledem pracovníků televize. Informace
jsem získala prostřednictvím studia literatury, dostupných diplomových pracích
věnujících se této tématice a metody orální historie. Rozhovory s narátory pomocí této
metody jsem vedla na předem vybraném a jasně definovaném vzorku osob, s vazbami
na minulé i současné dění v regionálním i centrálním zpravodajstvím České televize.
V teoretické části jsem čtenáře seznámila se stručnou historií ČT. Popsala jsem její
vznik a fungování. Následně jsem se zaměřila na vývoj zpravodajství a regionálních
redakcí. V metodologické části jsem zohlednila aspekty výzkumu a představila
jednotlivé narátory.
Hlavní rozdíly ve fungování byly mezi regionálními redakcemi a Prahou. Podle
narátorů považovala centrála regionální redakce za méně důležité. Zaměstnanci redakcí
v krajích měli menší finanční ohodnocení, přestože jejich pracovní doba byla mnohdy
delší. Na rozdíl od Prahy sloužily štáby častěji v nepracovních hodinách a měly
pravidelné noční pohotovosti. Nemohly si tak často brát volno nebo dovolenou
z důvodu neexistence zástupu. V krajích působil většinou zkušený redaktor znalý
místopisu, disponující kontakty na důležité osoby s velkou mírou samostatnosti.
Regionální reportéři byli nuceni upravit reportáž přímo k vysílání, jelikož neexistovali
regionální editoři, kteří by tuto práci odvedli. Naopak v Praze mohl začínat i nezkušený
redaktor, jelikož měl za sebou celý tým kolegů, který mu při tvorbě reportáže poradil a
zkušený stříhač ji dokončil. Regionální kameraman musel zvládat více funkcí najednou,
jelikož neměl po ruce zvukaře a ani osvětlovače, navíc musel zastupovat řidiče
služebního auta. Kameramani v Praze dostávali nejnovější techniku, v krajích naopak
vyřazenou. Celkově se nové technické vybavení dostávalo do regionů s velkým
odstupem.
Vztahy v redakcích ovlivňovalo především platové ohodnocení a snaha
redaktorů zviditelnit se v hlavní zpravodajské relaci „Události“. Jejich cílem bylo mít
v relaci co největší počet odvysílaných příspěvků. Vedení televize toto zohledňovalo a
také podle toho stanovovalo odměny. Pokud byli v kraji dva redaktoři, mnohdy mezi
sebou bojovali o dominanci. Vztahy mezi redaktorem a kameramanem ovlivňovala
spolupráce a koordinace v terénu. Touha po zviditelnění vedla občas některé redaktory
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ke sporům s jejich kameramany. V jiných krajích si kameramani s redaktory naopak
rozuměli a mnohdy měli i přátelský vztah přesahující pracovní rámec. Narátoři také
uvedli, že během devadesátých let panovaly v regionálním zpravodajství důvěrnější
vztahy mezi pracovníky než v závěru zkoumaného období do roku 2012. Vztahy v
jednotlivých redakcí záležely, podle dotazovaných osob, především na postoji
jednotlivců.
Regionální reportéři sehrávali důležitou úlohu při kalamitách a přírodních
katastrofách. Během povodní informovali veřejnost přímo z terénu o stavu vodních
hladin řek, o průjezdnosti silnic, nebo místech s humanitární pomocí. Při mimořádných
událostech byli v lokalitě i po čas dalece překračující pracovní dobu. Regionální
reportér mohl postupem času pracovně vyhořet. Lokální témata v krajích se většinou
jednou za rok opakovala, a tím docházelo k postupnému vyčerpání námětů z pohledu
redaktora. Velká města jako Praha, Brno nebo Ostrava měla výhodu, jelikož se na jejich
území vyskytovaly různé státní instituce a témat na reportáže bylo dostatek. V
regionech se kromě politiky řešil také průmysl, zemědělství nebo problémy
nezaměstnanosti.
Ze strany politiků a osob vystupujících ve veřejném dění byla podle narátorů
snaha ovlivnit témata reportáží, případně i jejich obsah. Největší tlak byl hlavně před
volbami. Lokální zastupitelé chtěli být vidět a veřejnosti se potřebovali představit v
dobrém světle. Zájem o zveřejnění projevili v devadesátých letech i podnikatelé,
otevírající nové podniky. Politici nesli uveřejnění kompromitujících materiálů na svoji
osobu v reportáži nelibě, posílali oficiální stížnosti, nebo dokonce redakce osobně
kontaktovali.
Krátce po vzniku České televize odcházelo mnoho pracovníků regionálních
redakcí na jiná pracoviště. Někteří kvůli lustračnímu zákonu, jiní za lepšími pracovními
nabídkami. Mnoho kameramanů přešlo na samostatnou živnost, jelikož příchod nových
firem na český trh vytvořil poptávku po natáčení reklam. Další odliv pracovníků
zapříčinil vznik malých regionálních televizí. Pracovní rozmach po čase ustal, trh se
nasytil, a někteří lidé se vrátili zpátky do ČT. Vznik konkurenčních celostátních televizí
ovlivnil pracovní nasazení regionálních štábů, jelikož televize Nova měla regiony
pokryté vyšším počtem redaktorů než Česká televize a občas se jí podařilo natočit
atraktivnější záběry. Vedení ČT se proto v prvních letech snažilo konkurenci dostihnout
a regionální štáby vysílalo do terénu intenzivněji. Podle produkční regionů ČT spolu v
prvních letech obě televize moc nespolupracovaly, a když bylo potřeba, záběry si
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nevyměňovaly. Naopak televize Prima byla od začátku vstřícnější a výměnný obchod
tolerovala nebo podporovala. Někteří externí pracovníci regionů si chodili ke
konkurenci přivydělávat. To se nelíbilo šéfovi kameramanů, jemuž pak ve službách tito
lidé chyběli.
V rámci výzkumu a vývoje reportážní techniky jsem zjistila, že pro regionální
redakce bylo z počátku devadesátých let velice obtížné dostat vyprodukovaný materiál
do Pražské centrály. Využity pro to byly všechny možné i nemožné způsoby dopravy.
Zároveň s tím byl na regionální pracovníky vyvíjen i velký nátlak co do kvality,
zpracování nebo povahy materiálu. Vývoj nových technologií přinesl do regionů
zjednodušení přenosu, lepší kvalitu záznamu a zefektivnění výroby, i když tento posun
byl pozvolný z příčiny jejich pomalejšího nasazování oproti centrální redakci. Tento
vývoj s sebou však nesl i negativa ve smyslu požadavku na větší množství živých
vstupů, nutnosti zaškolení obsluhy a častého řešení problémů technického rázu.
Touto diplomovou prací pomocí metody orální historie jsem zdokumentovala
vývoj regionálního zpravodajství ČT nad rámec běžně dostupných zdrojů k této
problematice, jako jsou odborná literatura, ročenky nebo jiné bakalářské a diplomové
práce. Tyto informace zároveň posloužily současným zaměstnancům České televize
v regionálním zpravodajství i mimo něj pro potřeby analýz a dokumentace minulého
stavu a možného budoucího vývoje z důvodu jejich unikátnosti a nedostupnosti.
V případě možnosti rozšíření této diplomové práce bych se chtěla více zabývat
problematikou kariérního vývoje zaměstnanců krajských redakcí, mzdovou i
nemzdovou stimulací vedení ČT na pracovní výkon regionálních štábu a jejich reálný
dopad anebo motivací pro práci v regionech samotných zaměstnanců. Zároveň bych
také chtěla zmapovat vývoj regionálního zpravodajství po roce 2012.
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Zákony
Zákon č. 483/1991 Sb., o České́ televizi
Zákon č. 468/1991 Sb., o provozovaní rozhlasového a televizního vysílaní
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozovaní rozhlasového a televizního vysílaní
Zákon č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých
zákonů
Životopisné rozhovory
Rozhovor s Jiřím Benátčanem vedla Veronika Krátká dne 1. listopadu 2016, záznam
dialogu je uložen v autorčině osobní sbírce.
Rozhovor s Otakarem Černým vedla Veronika Krátká dne 31. října 2016, záznam
dialogu je uložen v autorčině osobní sbírce.
Rozhovor s Adamem Komersem vedla Veronika Krátká dne 2. listopadu 2016 a
17. dubna 2018, záznam dialogu je uložen v autorčině osobní sbírce.
Rozhovor s Boženou Matějčkovou vedla Veronika Krátká dne 9. listopadu 2016 a
18. dubna 2018, záznam dialogu je uložen v autorčině osobní sbírce.
Rozhovor s Antonínem Mittelbachem vedla Veronika Krátká dne 10. prosince 2016 a
16. dubna 2018, záznam dialogu je uložen v autorčině osobní sbírce.
Rozhovor s Karlem Novákem vedla Veronika Krátká dne 11. prosince 2016, záznam
dialogu je uložen v autorčině osobní sbírce.
Rozhovor s Romanem Ondrůjem vedla Veronika Krátká dne 14. prosince 2016, záznam
dialogu je uložen v autorčině osobní sbírce.
Rozhovor s Michalem Skálou vedla Veronika Krátká dne 27. dubna 2017, záznam
dialogu je uložen v autorčině osobní sbírce.
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7 Seznam zkratek

BBC - British Broadcasting Corporation
CNN - Cable News Network
ČR - Česká republika
ČSR - Československá republika
ČST - Československá televize
ČT - Česká televize
DSNG - Digital Satellite News Gathering
DV - Digital Video
DVD - Digital Versatile Disc
HD - High Definition
JZD - Jednotné zemědělské družstvo
Kčs - Koruna Československá
KSČ - Komunistická strana Československa
LCD - Liquid Crystal Display
NATO - North Atlantic Treaty Organization
ODS - Občanská demokratická strana
OKD - Ostravsko-karvinské doly
RAID - Redundant Array of Independent Disks
RRTV - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
SD - Secure Digital
SSSR - Svaz sovětských socialistických republik
TS - Televizní studio
UK - Univerzita Karlova
ÚV KSČ - Ústřední výbor Komunistické strany Československa
VHS - Video Home System
XD - Extreme Digital
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