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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá historií, postavením a činností televize veřejné 

služby ve vybraných evropských regionech – na jižní Moravě, Jutském poloostrově, 

v Andalusii a ve Skotsku. Její teoretická část se zabývá především otázkou měnící se role 

médií veřejné služby v době technologické konvergence, možností rozšíření jejich aktivit 

do prostředí sociálních sítí a vlastních interaktivních platforem a významem, jaký 

má provoz regionálních televizních stanic, studií a zpravodajských redakcí jak pro 

samotnou televizní instituci, tak především pro obyvatele daného regionu a prohlubování 

jejich vztahu k médiu veřejné služby.  

Empirickou část práce tvoří komparativní studie zaměřená na činnost brněnského 

studia České televize, produkčního centra DR v dánském Aarhusu, regionální stanice TV2 

Østjylland, teritoriálního centra RTVE v Andalusii, společnosti RTVA provozující 

andaluský televizní program Canal Sur a skotské divize BBC. S využitím rozhovorů 

s čelnými představiteli televizních stanic ve všech čtyřech zemích práce mapuje jejich 

regionální aktivity z několika úhlů pohledu: místní a historický kontext; legislativní 

a regulatorní požadavky; organizační a finanční rámec fungování regionálních studií; 

obsah vysílání a interaktivní komunikace s publikem. Studie si všímá konkrétních kroků 

a projektů vedoucích k posílení regionálního charakteru veřejné služby, které mohou 

posloužit jako zdroj inspirace pro další vysílatele při rozhodování o jejich vlastním rozvoji.  

 

 



 

Annotation 

This diploma thesis focuses on history, position and activities of public service 

television broadcasters in selected European regions: South Moravia, Eastern Jutland, 

Andalusia and Scotland. In its theoretical section, we address the issue of the changing role 

of public service media in the era of technological convergence and new emerging 

opportunities in the environment of social media and other digital platforms. We also 

discuss the importance of regional television stations, studios and editorial offices from 

the viewpoint of both broadcasters and the citizens of particular regions. 

The empirical section consists of a comparative study focusing on the activities 

of Czech Television's studio in Brno, DR's production center in the Danish city of Aarhus, 

a regional station called TV2 Østjylland, RTVE's territorial center in Andalusia, a regional 

broadcaster RTVA and, last but not least, BBC Scotland. Based on interviews with key 

public service television managers in all four countries, we have mapped regional activities 

of these broadcasters from a number of perspectives: local and historical context; 

legislative and regulatory requirements; organizational and financial framework; broadcast 

content and interactive communication with the audience. The study also presents specific 

projects run by the broadcasters in order to strengthen the regional character of their public 

service output. These may serve as a source of inspiration for other broadcasters in regards 

of further development of their own activities. 
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Úvod 

Digitální éra a s ní spojená konvergence, která hned v několika rovinách rychle mění 

mediální prostředí, znamená pro televize veřejné služby řadu výzev. Vysílatelé musí 

mnohdy řešit existenční otázky. Nové technologie a změny chování publika ale zároveň 

otevírají i příležitosti, které mohou službu veřejnosti zjednodušit a zefektivnit. Zatímco 

legislativa se technologickému pokroku přizpůsobuje jen pomalu a rozvoj veřejnoprávních 

institucí tak často může brzdit,
1
 diváci na změnu zákonů zpravidla nečekají a televize 

se musí přizpůsobit jejich měnícím se preferencím. Celoplošně šířený program sestavený 

centrálou televizní stanice k tomu již mnohdy nestačí. 

Citelná fragmentace publika vzhledem k prostoru, času i zařízení, na kterém lze 

televizní produkci sledovat, vyžaduje jiný – o poznání komplexnější – přístup. O tom, 

co bude v danou chvíli sledovat, chce řada diváků rozhodovat sama. Provozovatelé jim 

vycházejí vstříc otevíráním digitálních archivů,
2

 vývojem mobilních aplikací nebo 

spouštěním tematických televizních kanálů, jejichž rozšíření a zpřístupnění takřka všem 

divákům umožnila digitalizace pozemního vysílání. 

Významnou roli v procesu postupné proměny diváckého vkusu sehrává 

všudypřítomná globalizace. Ta se v prostředí televizní tvorby a vysílání projevuje 

především vznikem nadnárodních mediálních sítí, mezinárodním obchodem s hotovými 

audiovizuálními díly, ale také prodejem licencí programových formátů, které stanice 

následně upravují pro potřeby konkrétního televizního trhu. Možný je ale i opačný způsob 

oslovení diváka: zdůraznění obsahu, který je mu blízký a s nímž se dokáže snadno 

identifikovat. Zde mohou sehrát důležitou roli regionální studia, tedy pomyslné mosty 

mezi poměrně vzdáleným světem masových médií a krajem či okresem, kde jednotliví 

diváci žijí. 

                                                 
1
 Autor této práce hned v prvním odstavci záměrně použil dva rozdílné, byť na první pohled 

zaměnitelné výrazy. Pojem veřejnoprávní médium odkazuje především na skutečnost, že daná televize 

je zřízena zákonem, královskou chartou nebo podobným právním předpisem – její existence a veškerá 

činnost je tedy založena na veřejném právu. Pojem veřejná služba oproti tomu odkazuje na náplň 

práce dané televize a primární obsah jejího vysílání. Veřejnou službu může – například na základě 

kontraktu – vykonávat i soukromý vysílatel.  
2
 Z pohledu české legislativy jde o takzvané audiovizuální mediální služby na vyžádání. 
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Zatímco mezinárodní rozměr současné mediální produkce včetně koncentrace 

vlastnictví médií či fenoménu glokalizace
3

 při přejímání programových formátů 

se věnovaly již desítky vědeckých studií i studentských závěrečných prací, opačným 

směrem, tedy na úroveň regionální a oblastní produkce, se vydává málokterý autor. 

V českém prostředí je centrem této oblasti výzkumu především brněnská Masarykova 

univerzita, jejíž vyučující Lenka Waschková Císařová vydala již dva sborníky textů 

s tematikou lokálních a regionálních médií v evropském kontextu (v letech 2007 a 2017). 

Cílem této diplomové práce je definovat roli, kterou hrají – nebo mohou sehrát – 

regionální redakce, televizní studia či samostatné stanice při naplňování úkolů veřejné 

služby ve vybraných regionech současné Evropy. Formou komparativní studie práce 

představí jejich fungování ve čtyřech zemích a jejich regionech: v České republice 

s důrazem na studio v Brně, ve Spojeném království na příkladu BBC Scotland, v Dánsku 

zastoupeném Aarhusem coby metropolí Jutského poloostrova a ve Španělsku s důrazem na 

autonomní společenství Andalusie.
4
 

S výjimkou Španělska, kde bylo vzhledem k jazykové bariéře mezi autorem 

a vedením regionální divize organizace RTVE možné pouze písemné zodpovězení 

zaslaných dotazů, autor všechny tři zmíněné regiony a místní televizní centra v rámci 

svých studií osobně navštívil a může se tak opřít o rozhovory s vedoucími představiteli 

stanic, jejichž činnost popisuje. V případě Dánska, kde se osobní návštěva regionální 

stanice TV2 Østjylland uskutečnila již v roce 2015,
5
 byly písemnou formou doplněny 

informace o činnosti druhé veřejnoprávní instituce – aarhuského studia DR. 

Komparativní studie se bude všemi čtyřmi regiony zabývat hned z několika úhlů 

pohledu. Zasadí je do kontextu mediálního systému dané země s ohledem na historický 

vývoj televizního vysílání a srovná legislativní rámec jejich fungování včetně povinností, 

                                                 
3
 Přejímání mezinárodních produktů (například programových formátů), které jsou ovšem před 

uvedením na lokální trh (zařazením do vysílání) přizpůsobeny specifikům místní kultury. Viz 

MORAVEC, 2016, s. 135 
4
 Výběr konkrétní čtveřice zemí není náhodný. Vychází ze záměru porovnat regionální vysílání 

v České republice s reprezentanty každého ze tří modelů mediálních systému dle Daniela Hallina a 

Paola Mancinho, jak byly popsány v publikaci Comparing Media Systems z roku 2008. Podrobněji se 

bude výběru věnovat pojednání o metodologii, tedy druhá kapitola této práce. 
5
 Pro úplnost je zapotřebí dodat, že téma této diplomové práce do určité míry navazuje na práci 

bakalářskou, kterou autor těchto řádek v roce 2016 obhájil na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních 

věd Univerzity Karlovy. Celý text byl tehdy věnován regionálnímu zpravodajství České televize a 

dánské stanice TV2 Østjylland. Odkaz na bakalářskou práci je součástí seznamu použité literatury a 

použité citace jsou – v souladu s příslušnými předpisy FSV UK – řádně označeny. 
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které jim ve vztahu k regionální působnosti uložili zákonodárci či exekutiva. Následně 

analyzuje jejich postavení z pohledu organizační struktury daného vysílatele, a to zejména 

s důrazem na finanční, materiální a personální zajištění. 

Závěrečná kapitola pak bude věnována samotné televizní produkci a formě, jakou 

je připravený obsah šířen divákům: ať už jde o bloky regionálního vysílání v rámci 

celoplošných programových okruhů, pořady (včetně zábavné či dramatické tvorby) vzniklé 

v regionu od námětu až po závěrečný střih nebo samostatně vysílající regionální kanály. 

Důraz bude kladen i na míru využívání moderních technologií a komunikace s publikem 

v regionu, včetně jeho případného zapojení do tvorby audiovizuálního obsahu. Důležité 

jsou i vztahy mezi regionem a televizí na druhé straně výrobního procesu, tedy míra 

spolupráce s místními umělci a výrobními štáby, která může výrazně ovlivnit velikost 

a stabilitu pracovního trhu v tomto profesním odvětví. 

Některé z možných cest, kterými by se média veřejné služby mohla na místní 

či regionální úrovni vydat, ještě před zahájením samotné komparace nastíní teoretická část 

práce. Věnuje se především proměnám mediálních publik v současné době, kterou nedávno 

zesnulý polský sociolog Zygmunt Bauman nazval obdobím tekuté modernity.
6

 První 

kapitola práce si tak klade otázku, jaká je v současnosti úloha médií veřejné služby 

– pokud vůbec nějaká – a do kterých oblastí by mohla rozšířit svou působnost, mimo jiné 

právě na místní či regionální úrovni. Teoretická část se zabývá rovněž už nastíněnou 

problematikou vztahu televizní instituce jak s publikem v regionu, tak i s místními tvůrci 

a dalšími zaměstnanci. Obecné principy, které následující stránky s oporou odborné 

literatury nastíní, se posléze empirická část práce pokusí potvrdit či vyvrátit právě 

na příkladech z Moravy, Skotska, Jutského poloostrova a Andalusie.  

                                                 
6
 Dle BAUMAN, Zygmunt. Liquid modernity. Malden: Blackwell, 2000. ISBN 07-456-2410-3. 
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1 Veřejná služba v regionech: nové výzvy v digitální éře 

Stále častější skloňování termínů globalizace a lokalizace – nebo již zmíněná 

glokalizace – ve vztahu k proměnám mediálních obsahů dává tušit, že ačkoli se mediální 

trendy mohou uchylovat různým až zcela opačným směrem, vzdalují se od stejného 

výchozího bodu. Tím je tradiční celoplošné vysílání vytvářené univerzálně pro všechny 

diváky na území, které daná televize obsluhuje, s programem od základu vymyšleným 

a natočeným pod střechou její centrály. Televizní produkce tak částečně opouští stav, který 

v roce 2007 popsal Mark Deuze z amsterdamské univerzity v souvislosti s žurnalistikou: 

„Udržováním tradičního zaměření na celý národ novináři ztrácejí kontakt se společností, 

která je zároveň globální i lokální – zkrátka všelijaká, jen ne národní.“
7
 Pro potřeby 

následujících kapitol si jako objekt našeho zájmu vytyčme jeden z těchto směrů: 

přizpůsobení činnosti média dle očekávání menší komunity se specifickými požadavky, 

a to na úrovni jednotlivých regionů či menších oblastí.
8
 

Ačkoli se citovaný autor jak tématu regionálních a místních médií, tak i konceptu 

veřejné služby dotýká pouze okrajově v některých kapitolách, jeho publikace nabízí 

ucelený vhled do problematiky měnícího se prostředí, ve kterém média fungují a jemuž 

se musejí přizpůsobit: ať už tématy, kterým se redaktoři věnují, hledáním nových 

obsahových formátů i komunikačních platforem, změnou pracovních návyků a vlastní 

personální struktury nebo (inter)aktivní komunikací s měnícím se publikem, které i optikou 

mediálních teoretiků v posledních dekádách prošlo výrazným vývojem od homogenních 

mas pasivních konzumentů obsahu
9

 až po aktivní spolutvůrce obsahu internetových 

databází, sociálních sítí a v neposlední řadě i televizního vysílání.
10

 Deuzeho poznatky 

tak mohou posloužit jako cenný podklad pro zhodnocení úlohy médií veřejné služby 

                                                 
7
 DEUZE, 2007, s. 141 

8
 K jednoznačnému rozlišování mezi pojmy regionální a místní (lokální) může ve vztahu k médiím 

posloužit definice dle Zákona 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Regionálním vysíláním rozumí „televizní vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu 

přijímat (…) více než 1 % a méně než 70 % obyvatel České republiky“. V rámci teoretické části 

práce, která není přímo svázána se situací v konkrétní zemi, může tato definice sloužit univerzálně. 

V rámci jednotlivých podkapitol empirické části práce bude následně využívána předem definovaná 

terminologie platná pro stát, o němž se aktuálně pojednává, je-li formálně zavedena. 
9
 Koncepce pasivního publika prosazovaná například představiteli tzv. frankfurtské školy, viz JIRÁK a 

KÖPPLOVÁ, 2010, s. 220. 
10

 Produživatelé dle Axela Brunse, podrobněji viz podkapitola 1.1. V oblasti televizního vysílání se 

redakce snaží své diváky aktivně zapojit do tvorby vysílaného obsahu například formou aplikací pro 

nahrávání zpravodajských videí – viz CNN iReport, Fox uReport, iReportér České televize a další. 
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v dnešní evropské společnosti, která se od dob jejich vzniku bezesporu značně proměnila. 

Následující kapitoly by měly v obecné rovině poskytnout odpovědi na následující 

výzkumné otázky: 

- Jak se v současné době mění úloha médií veřejné služby v kontextu 

technologických změn a proměn publika, jsou-li tato média dále potřebná?   

- Ve kterých aspektech naplňování veřejné služby může televizním stanicím 

pomoci existence regionálních poboček, studií a redakcí? 

- V čem spočívá význam existence regionálních studií z pohledu obyvatel 

konkrétních oblastí, v nichž tato studia působí? 

 

1.1 Média veřejné služby a měnící se publikum 

 Tradiční televizní publikum plnilo po dlouhé dekády především funkci pasivních 

příjemců nabízeného obsahu, který mohl jeho producentům poskytnout zpětnou vazbu 

jen v omezené míře – zejména ve formě dopisů či telefonátů do redakce. Rozvoj internetu, 

na něj navázané formy elektronické komunikace a rozmach síťových médií na přelomu 

tisíciletí však nabídl nebývalou možnost interaktivity, která – slovy Jana Jiráka a Barbary 

Köpplové – přenesla na členy publika některé funkce redaktora editora. „Nejmarkantnější 

je to u elitního publika, které přímo konstituuje veřejnou sféru, podílí se na její reprodukci 

a vstupuje do ní.“
11

 

Televize je oproti internetovým médiím méně flexibilní, na sílící požadavek 

interaktivity však v rámci svých možností reagovala – například přítomností hostů na chatu 

v průběhu živého vysílání pořadů, zprostředkováním diváckých dotazů, otevřením 

diskuzních fór na webových stránkách pořadů a podobně. Díky možnosti živého vysílání 

televizi nové trendy neohrozily až do takové míry jako segment tištěných médií, výrazně 

však zasáhly celé odvětví žurnalistiky.  

  

                                                 
11

 JIRÁK a KÖPPLOVÁ, 2009, s. 213 



10 

 

„Novinářská profese prochází historickým momentem, v němž její hegemonii v roli 

zpravodajského gatekeepera
12

 ohrožují nejen nové technologie a konkurenti, 

ale potenciálně i její vlastní publikum,“ poznamenal v roce 2003 Americký tiskový 

institut.
13

 Jeho předpoklad se postupem času naplnil s rozmachem blogů, nejrůznějších 

participativních projektů
14

 a občanské žurnalistiky.
15

 Ať už fungovala pod patronací 

některého z tradičních mediálních domů, nebo zcela nezávisle – založit vlastní web 

je ostatně čím dál snazší i levnější. 

1.1.1 Uživatelé v roli tvůrců mediálního obsahu 

„Občanská žurnalistika zásadně narušuje model mediálního průmyslu tím, že jako 

novináře a komentátory zaměstnává své uživatele. Je diskurzivní, deliberativní a spíše 

než přednášku připomíná konverzaci,“ poznamenává profesor Axel Bruns z univerzity 

v australském Queenslandu.
16

 Splývání dříve oddělených rolí dodavatele obsahu (produ- 

centa) a jeho publika (konzumentů, v interaktivním prostředí pak spíše uživatelů) podle 

něj vyústilo ve vznik fenoménu produživatelů, kteří obsah jimi využívaných médií sami 

tvoří a neustále se podílejí na jeho rozšiřování. 

Produživatelské komunity se vyznačují mimo jiné otevřenou participací, vzájemným 

hodnocením a společným vlastnictvím výsledného obsahu (často nelze jednoznačně určit 

konkrétního autora daného díla), ale také proměnlivou (tekutou
17

) sociální strukturou 

(neexistuje pevná hierarchie kompetencí a povinností) nebo přítomností rozpracovaných 

a nedokončených děl, která jsou veřejně dostupná navzdory tomu, že v aktuálním stavu 

nesplňují kritéria, která by v tradičním způsobem provozovaném projektu (například médiu 

s vlastní redakcí) byla podmínkou publikace. 

                                                 
12

 Pojem gatekeeping označuje proces výběru informací, které se dostanou do mediálního prostoru. 

Autorem termínu je Kurt Lewin. Označení gate keeper (v překladu hlídač brány) pro editora novin 

či zpravodajské relace poprvé použil roku 1950 David Manning White v článku The Gate Keeper: 

A Case Study in the Selection of News.  
13

 BOWMAN a WILLIS, 2003, s. 7 
14

 Projekty s otevřenou participací uživatelů – do tvorby mediálního obsahu se může zapojit kterýkoli 

uživatel, výsledný produkt často nelze připsat konkrétnímu autorovi. Již vytvořené dílo mohou další 

uživatelé upravovat a hodnotit. Dle MORAVEC, 2016, s. 75  
15

 Anglicky citizen journalism – projekty, v jejichž rámci uživatelé vykonávají roli novinářů, často 

upozorňujících na lokálně významná témata. Jde o poměrně široký pojem zahrnující jak soukromé 

blogy, tak i specializované webové stránky sdružující větší množství občanských žurnalistů (například 

globální síť IndyMedia či jihokorejský server OhMyNews). Dle BRUNS, 2007, s. 2 
16

 BRUNS, 2007, s. 2 
17

 Dle MORAVEC, 2016, s. 75 
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Bruns mezi příklady internetových projektů tvořených po obsahové stránce právě 

produživateli zahrnuje vedle sociálních sítí, otevřených encyklopedií (zejména Wikipedia) 

či blogovacích platforem také jihokorejský zpravodajský server OhMyNews,
18

 jehož obsah 

tvoří až z 80 procent běžní uživatelé sdružení mottem „Každý občan může být 

reportérem“. Americký tiskový institut ho označil za „nejvlivnější online zpravodajský 

web v zemi“ a jeden z možných směrů, kterým se globální mediální scéna může vyvinout 

– Jižní Korea je podle něj v tomto smyslu zřejmě o několik let napřed.
19

 

Tradiční platformy primárně využívané médii veřejné služby – tedy rozhlasové 

a televizní vysílání – jsou ze své technologické podstaty mnohem méně flexibilní 

a popsanému trendu produživatelství se mohou přizpůsobit jen částečně: například 

zapojením diváckých videodotazů do diskuzních pořadů, případně sdílení příspěvků 

z Twitteru k aktuálním tématům prostřednictvím televizní obrazovky či přebírání fotografií 

a videí ze sociálních sítí do zpravodajského vysílání. Přístup publika do vysílání však bývá 

nepřímý – jeho příspěvek musí vždy napřed zpracovat a technicky odbavit pracovníci 

média. V prostředí internetu a sociálních sítí může přitom uživatel do veřejného prostoru 

vstoupit přímo, přičemž si sám určí, o čem chce mluvit a koho oslovit. Kdysi výsadní 

pozice mediální instituce jako prostředníka mezi divákem a (nejen) politickou scénou 

to citelně oslabilo – a výše citovaná slova Amerického tiskového institutu o „ohrožení“ 

tradičních tištěných médií se tak ukazují jako platná i v případě vysílatelů. 

1.1.2 Příklad z nedávné historie: interaktivita v režii radnic 

Posun konkrétních rolí a celkového významu veřejnoprávních institucí v kontextu 

technologických změn a otevírání nových komunikačních platforem dalším aktérům včetně 

široké veřejnosti není jen otázkou poslední dekády. „Tradiční pojetí pravidel a cílů vysílání 

veřejné služby je svazováno institucionálními strukturami, které ne vždy umožňují 

publikům a uživatelům, aby komunikaci sloužící veřejnosti sami utvářeli a modelovali,“ 

napsaly už v roce 2005 Jackie Harrisonová a Bridgette Wesselsová z univerzity v britském 

Sheffieldu.
20

 Zaměřily se přitom na oblast velmi blízkou tématu této diplomové práce 

– interaktivní komunikaci na místní úrovni.  

                                                 
18

 BRUNS, 2007, s. 6 
19

 BOWMAN a WILLIS, 2003, s. 7 
20 

HARRISON a WESSELS, 2005, s. 835 
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Jejich případová studie publikovaná v časopisu New Media & Society se věnovala 

několika multimediálním projektům, které v dané době provozovaly radnice britských, 

italských či švýcarských měst ve spolupráci s dalšími orgány veřejné moci (například 

s policií), místními spolky a technologickými firmami. Obyvatelé měli prostřednictvím 

internetových a intranetových portálů, případně i veřejných informačních kiosků, možnost 

aktivně sdílet informace o dění ve svých čtvrtích, diskutovat o chystaných vyhláškách, 

případně se zapojit do veřejné debaty formou pravidelného chatu s představiteli úřadů. 

Londýnská čtvrť Lewisham uživatelům otevřela i příležitost představit formou 

videokonference podněty, které se pak staly součástí formálního programu zasedání 

samosprávných orgánů – přestože část obyvatel byla k projektu zpočátku skeptická 

a myslela si, že jim komunální politici nebudou naslouchat. 

Harrisonová a Wesselsová zmiňují i některá úskalí, která podobné komunitní 

projekty provází. Londýnská čtvrť Newham se na svém diskuzním portálu například 

potýkala s aktivitami stoupenců krajní pravice, která své aktivity částečně rozšířila 

z místních ulic i do internetového prostředí. Zavedla proto funkci moderátora diskuze, 

které se ujal jeden z pracovníků radnice. Kontroverze vyvolal i projekt internetové 

komunitní televize pro obyvatele městských věžáků Carpenters Estate v londýnském 

Newhamu, kde mohli nájemníci publikovat videa o životě ve čtvrti. Jeden z příspěvků 

nazvaný Living the High Life vykreslil atmosféru v objektu, který obývali především chudí 

a nezaměstnaní lidé, tak věrně, že rozzuřil místní politiky. Slovy autorek totiž „ukázal čtvrť 

v jiném světle než jejich propagační materiály, které do ní měly lákat investory“. Místní 

politická reprezentace se po této události neúspěšně snažila získat větší kontrolu 

nad obsahem šířeným prostřednictvím této platformy na úkor samosprávy nájemníků.
21

  

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že práce Jackie Harrisonové a Bridgette 

Wesselsové pojednávala o průkopnických projektech tehdejší doby. Během třinácti let 

od její publikace se prostředí internetových komunit výrazně proměnilo: sociální síť 

Facebook byla tehdy ještě uzavřenou platformou pro univerzitní studenty, dnes populární 

videoserver YouTube měl za sebou první měsíce své existence
22

 a kupříkladu Twitter 

neexistoval vůbec.
23

 Ve funkčním stavu se naopak nedochoval žádný ze zmíněných 

                                                 
21

 HARRISON a WESSELS, 2005, s. 848 
22

 Server YouTube.com byl spuštěn 14. února 2005, o rok později jej koupila společnost Google. 
23

 Sociální síť Twitter funguje od 21. března 2006. 
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projektů,
24

 a dokonce ani ony londýnské věžáky. Komunitu, kterou kdysi stmelila společná 

participativní televize, městská rada kvůli špatnému stavu budov rozdělila do jiných 

obecních bytů napříč městem. Věžáky pak ještě jednou posloužily médiím – kvůli výhledu 

na nový olympijský park tam v roce 2012 vznikla dočasná televizní studia – a od té doby 

čekají na demolici.
25

 

1.1.3 Význam veřejných institucí v době konvergence 

Třináct let stará studie, kterou shrnula předcházející podkapitola, dokládá, že ještě 

před masovým rozšířením internetových sociálních sítí dávaly některé úřady namísto 

tradiční mediální komunikace přednost přímému a interaktivnímu spojení s obyvateli, které 

jim umožnil rozvoj moderních technologií. Ten navíc nadále zrychloval a dosud 

se nezastavil. A spolu s ním pokračují i diskuze o tom, zda mají média veřejné služby 

ve 21. století stále své místo. 

Podobné otázky pokládá v knize Média v tekutých časech i Václav Moravec. „Není 

snadný přístup veřejnosti, respektive uživatelů k novým distribučním platformám 

a audiovizuální tvorbě hlavním důvodem postradatelnosti médií veřejné služby? 

Proč by veřejnoprávní korporace měly vstupovat do fragmentovaného prostoru síťových 

digitálních médií, jenž je vnímán jako demokraticky-participační, čímž plní službu 

veřejnosti stejně dobře, ne-li lépe než tyto korporace?“
26

 

Fungování médií veřejné služby je však podle Moravce i v proměněných 

podmínkách žádoucí, a to zejména s ohledem na neziskový charakter jejich činnosti. Obsah 

vytvořený a šířený těmito institucemi je z principu odolnější vůči trendům komodifikace
27

 

                                                 
24

 Autorovi této práce se jako poslední zmínku o fungování těchto projektů podařilo najít souhrnnou 

zprávu o komunitním projektu RegenTV provozovanou v rezidenčním komplexu Carpenters Estate 

z roku 2006. Uváděla příklady dokumentárních filmů vytvořených nájemníky, jakož i statistické údaje 

o využití projektu ze strany uživatelů. Zmiňuje se rovněž o tom, že finance na první fázi provozu byly 

vyčerpány a budoucnost projektu závisí na schopnosti městské rady zajistit další financování. 

Aktuálnější zmínky o projektu již nebyly nalezeny, zřejmě se nedochovaly ani záznamy vytvořených 

audiovizuálních děl. Zmíněná zpráva je k dispozici zde: 

https://www.communityinclusion.org/egov/uk/Carpenters_Connect_RegenTV-September2006.pdf   
25

 Living with Auntie: BBC granted permission to move into Carpenters Estate. Newham 2012: 

How are the Olympics affecting small businesses in Newham? [online]. 2012-03-20 [cit. 2018-03-07]. 

Dostupné z: https://newham2012.wordpress.com/2012/03/20/living-with-auntie-bbc-granted-

permission-to-move-into-carpenters-estate/  
26

 MORAVEC, 2016, s. 109 
27

 Pojem komodifikace označuje proces, při němž se z objektů (v našem případě mediálních sdělení) i 

lidí (členů publika) stává předmět směny podléhající zákonitostem trhu. Viz MORAVEC, 2016, s. 82 

https://www.communityinclusion.org/egov/uk/Carpenters_Connect_RegenTV-September2006.pdf
https://newham2012.wordpress.com/2012/03/20/living-with-auntie-bbc-granted-permission-to-move-into-carpenters-estate/
https://newham2012.wordpress.com/2012/03/20/living-with-auntie-bbc-granted-permission-to-move-into-carpenters-estate/
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a spektakularizace
28

 mediálních sdělení – na rozdíl od komerčních společností ostatně není 

jejich cílem v první řadě zisk, který lze maximalizovat vymodelováním mediálního obsahu 

„na míru“ co nejširší cílové skupině uživatelů/spotřebitelů a jeho uvedení šokujícím 

titulkem, který láká k urychlenému následování odkazu a zobrazení doprovodné reklamy. 

Tuto myšlenku si v uplynulých letech osvojily orgány Evropské unie a odráží se i v něko-

lika doporučeních Rady Evropy. Obě organizace podpořily rozšíření působnosti médií 

veřejné služby i o moderní digitální platformy.
29

 

Rizika spojená s koncentrací veřejné debaty i soukromých aktivit v prostředí globální 

sociální sítě provozované komerčním subjektem na jaře 2018 odhalil skandál spojený 

se zneužitím osobních dat uživatelů služby Facebook. Britská společnost Cambridge 

Analytica využila údaje až 87 milionů lidí (část z nich na internetu vyplnila osobnostní 

kvíz, firma však následně využila rovněž informace o jejich přátelích) k pokusu 

o ovlivnění výsledků prezidentských voleb ve Spojených státech prostřednictvím přesně 

cílené reklamy.
30

 Podobné aktivity přitom vyvíjela rovněž v dalších zemích – například 

v České republice.
31

 Aféra vedla k zániku britské společnosti, výraznému poklesu hodnoty 

akcií Facebooku, odchodu části uživatelů a rozpoutala rovněž debatu o ochraně soukro- 

mých dat v rukou komerčních firem.
32

 

  

                                                 
28

 Pojmem spektakularizace je míněna tendence vyzdvihovat kontroverzní či zábavné detaily událostí, 

dramatické okamžiky a významné osobnosti, zobrazovat realitu v podobě zdánlivě jedinečných 

událostí a zvyšovat tím míru pozornosti, kterou publikum mediálnímu obsahu věnuje. Autorem 

myšlenky spektakularizace společnosti je Guy Debord (2007). 
29

 Například sdělení Evropské komise 2001/C320/04, rezoluce Parlamentního shromáždění Rady 

Evropy 1636(2008), doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2003) a další – viz 

MORAVEC, 2016, s. 110–111. 
30

 HEATHER, Kelly. Facebook says Cambridge Analytica may have had data on 87 million people. 

CNN Money [online]. Atlanta: CNN, 2018-04-04 [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: 

http://money.cnn.com/2018/04/04/technology/facebook-cambridge-analytica-data-87-

million/index.html  
31

 Cambridge Analytica: The data firm's global influence. BBC News [online]. Londýn: BBC, 2018-

03-22 [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-43476762 
32

 Více informací o kauze je k dispozici například zde: Why the Cambridge Analytica Scandal Is a 

Watershed Moment for Social Media. Knowledge at Wharton [online]. University of Pennsylvania, 

2018, 2018-03-22 [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/fallout-

cambridge-analytica/  

http://money.cnn.com/2018/04/04/technology/facebook-cambridge-analytica-data-87-million/index.html
http://money.cnn.com/2018/04/04/technology/facebook-cambridge-analytica-data-87-million/index.html
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/fallout-cambridge-analytica/
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/fallout-cambridge-analytica/
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1.1.4 Nové příležitosti na místní úrovni 

Aktuální kauza společnosti Facebook i potíže, na které narazily interaktivní projekty 

sledované Jackie Harrisonovou a Bridgette Wesselsovou, naznačují, že instituce nezávislé 

na vlivu lokálních hráčů, ať už politickém nebo finančním, mají v oblasti komunikace mezi 

obyvateli, úřady a místními firmami poměrně výrazný potenciál. 

 Když městem provozovaný komunikační portál v Lewishamu kvůli jedné, 

byť okrajové části politického spektra zavedl schvalování obsahu pracovníkem radnice, 

vystavila se aktuální politická reprezentace riziku obvinění z cenzury nepohodlných hlasů. 

Kdyby krajní pravici prostor naopak ponechala, hrozilo by politikům odsouzení z druhé 

strany – a v obou případech možná i ztráta hlasů v příštích volbách pramenící právě z toho, 

že pravidla komunikace ve městě byla těsně vázána na politická rozhodnutí. Záštita silného 

veřejnoprávního média nad občanským dokumentem o podmínkách bydlení v Newhamu 

by pak mohla vést k tomu, že se městská rada namísto tlaku na provozovatele komunitního 

projektu primárně zaměří na zvyšování životní úrovně v obecních bytech.  

Význam médií coby nestranných institucí navíc v rámci významných politických 

fór vyzdvihují i samotní zástupci místních samospráv. „Média hrají v pluralitních 

demokratických společnostech životně důležitou roli. Jsou hlídacími psy veřejného dění 

a sociálních problémů, umožňují tok informací i myšlenek a poskytují prostor pro veřejnou 

debatu. Na regionální úrovni je jejich demokratická úloha obzvlášť důležitá – vzhledem 

k blízkému vztahu mezi médiem a členy komunit, kterým slouží,“ konstatoval například 

v roce 2014 kongres lokálních a regionálních orgánů Rady Evropy.
33

 

Pokud se na regionální či dokonce místní úrovni rozhodne působit médium veřejné 

služby, má navíc oproti soukromým vydavatelům další výhodu. Z podstaty své struktury 

a modelu financování je méně závislé na vztazích s místními podnikateli a nemusí 

se obávat, že kvůli nepříznivému vyznění článků přijde o výnosy z jejich inzerce. 

To jim dává příležitost vstoupit do veřejné debaty coby nestranný moderátor bez postran- 

ních lokálních zájmů, udržovat její kulturní úroveň beze strachu z politických následků 

a využívat moderní technologické platformy pro efektivní službu veřejnosti s její aktivní 

participací, nikoli primárně pro vlastní zisk.  

                                                 
33 

Council of Europe: Recommendation 364, 2014, s. 1 
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1.2 Region z pohledu obyvatel a místních tvůrců 

Regionální televizní studio má podle Barbory Osvaldové a Jana Halady dva základní 

úkoly: „Zastupuje regionální zájmy v centrální struktuře celostátní televize a přispívá 

k diverzifikaci výroby televizní organizace“.
34

 Ačkoli jsou oba formulovány primárně 

ve vztahu k samotné televizní instituci, neméně důležité jsou i vztahy a závazky, které má 

regionální studio či médium s místní působností vůči samotné oblasti a jejím obyvatelům. 

„Místní média se zaměřují na místní obyvatele a ze vztahu, který si vytvářejí 

s lokálními komunitami, je patrná blízkost. Místní publikum má pocit určitého ‚vlastnictví‘ 

svého média,“ popisuje Lenka Waschková Císařová.
35

 Ačkoli se její slova týkají primárně 

tištěných periodik se skutečně lokálním (například městským) dosahem, její slova lze 

analogicky vztáhnout i k práci audiovizuálních médií – tedy v případě, že se skutečně snaží 

být lidem nablízku a poskytovat jim možnost reprezentace jejich názorů v regionálním 

či dokonce celoplošném vysílání. 

Podle Hanse Kleinsteubera přitom příliš nejde o to, zda je ve městě umístěno vysílací 

pracoviště s potřebným technickým vybavením (hardware) – to může stejně přenášet 

převzatý obsah odjinud. Důležitý je z jeho pohledu lokální software, tedy novináři ochotní 

věnovat se tématům zásadním pro obyvatele dané lokality a nechat zaznít jejich hlas. 

„Lokální přístup znamená, že médium najdu hned za rohem a mohu do něj snadno přijít,“ 

cituje ho Waschková Císařová.
36

 Právě novinářům, místním tvůrcům a lidem, kterým 

by veřejnou službu na regionální a lokální úrovni mělo médium poskytovat, je proto 

hlavním tématem následujících stránek – věnovat se budou profesi regionálního novináře, 

účast televize veřejné služby na rozvoji pracovního trhu v regionech, kde působí, a také její 

vztah s místním publikem a podíl na utváření jeho regionální či místní identity.
37

 

 

                                                 
34

 HALADA a OSVALDOVÁ, 2017, s. 246 
35

 WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, 2017, s. 24 
36

 Dle WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, 2017, s. 25 
37

 Local identity – souhrn osobních vazeb, které si obyvatel v průběhu života vytváří k místu, v němž 

žije. Může jít o vazby ke konkrétní vesnici či městu, okresu, regionu či celé zemi, případně 

i mezinárodnímu společenství jako je Evropská unie. Prohlubování místní identity je dlouhodobý 

proces, k němuž (negativně či pozitivně) přispívají různé aspekty života a místa – například kontakt 

se sousedy, spolková činnost v obci, komunikace samosprávných orgánů, ale také krajina, kulturní 

tradice či například architektura. Dle SCHUBERT a WOLLING, 2017, s. 61–62  
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1.2.1 Regionální žurnalistika jako profese 

Pracovní týmy regionálních a lokálních médií jsou oproti centrálním redakcím 

v metropolích zpravidla výrazně menší. Zároveň musejí být neustále (včetně víkendu, 

svátků nebo noci) připravené zpravodajsky pokrýt nečekané události, a to nad rámec 

každodenní práce s vyhledáváním a zpracováním témat a s minimální možností vzájemné 

zastupitelnosti. „Kombinace vysokého pracovního nasazení a nízké finanční odměny 

poskytované v průměru velmi mladým žurnalistům s nízkým formálním vzděláním, kteří 

zažívají vysoký pracovní stres, respektive permanentní existenční ohrožení“ podle 

Jaromíra Volka vytváří živnou půdu pro rozvoj antiprofesionalizačních procesů.
38

 

Jeho slova z roku 2007 navíc v krátké době následovala globální hospodářská krize. 

Ta vedla slovy Volka a Maríny Urbánikové především v regionálních médiích k výrazným 

rozpočtovým škrtům a posílila dva negativní trendy novinářské práce: její depro- 

fesionalizaci a proletariatizaci.
39

 Kvalitní novináři, kteří na regionální úrovni prokážou 

své nadání, intuici a schopnost vybudovat bohatou síť spolehlivých zdrojů a kontaktů, 

navíc bývají dříve či později převeleni do centrálních redakcí v rámci stejného mediálního 

domu, případně je s nabídkou práce na klíčových celospolečenských kauzách osloví jiná 

redakce. „Profesní mobilita dokládá, že dostat se z regionálních médií do celostátních 

(v českých podmínkách tedy především pražských) je považováno za jeden z uznávaných 

postupů v kariéře,“ konstatují Jan Jirák a Barbara Köpplová.
40

 

V souvislosti s postavením regionálních novinářů citovaní autoři hovoří přímo 

o stavovských rozdílech: právě zřetelné rozdíly mezi periferií a centrem jsou podle 

nich dokladem toho, že profesní elita je v novinářské branži výrazně oddělena od všech 

ostatních.
41

 Tato slova je však nutné poněkud relativizovat: profesním snem každého 

novináře nemusí vždy být stěhování do hlavního města a dráha předního politického 

reportéra. Někteří se naopak mohou rozhodnout zůstat ve svém regionu a dál sloužit jeho 

obyvatelům, ačkoli s nimi vedení redakce mělo jiné plány a neochota změnit působiště 

může vést až ke ztrátě původního zaměstnání – například v situaci, kdy se regionální 

pobočka média zavírá z již zmiňovaných ekonomických důvodů. 

                                                 
38

 VOLEK, 2007, s. 45 
39

 URBÁNIKOVÁ a VOLEK, 2017, s. 13 
40

 JIRÁK a KÖPPLOVÁ, 2009, s. 170 
41

 JIRÁK a KÖPPLOVÁ, 2009, s. 169-170 
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Toto tvrzení ostatně dokládá i Mark Deuze, když píše o rozmachu občanské 

žurnalistiky a nezávislých lokálních médií. „Reportéři těchto novin, místních komunitních 

rádií nebo televizních stanic často původně přišli z větších mediálních společností 

působících v dané oblasti, ať už je opustili kvůli nejisté budoucnosti svého zaměstnání, 

korporátním zásahům do redakční nezávislosti nebo například chystané profesní rotaci 

– praxi spočívající ve střídání redaktorů a editorů napříč odděleními a tituly spadajícími 

pod vydavatelskou síť s celostátní působností.“
42

 

Motivaci novinářů, kteří se rozhodli opustit redakční posty s pevným platem 

a přispívat do menších nezávislých periodik, případně je sami provozovat a vést, lze vidět 

například právě v pocitu sounáležitosti s místními komunitami a ve snaze dál upozorňovat 

na příběhy, problémy a kauzy, která tradiční média s celostátní působností opomíjí. Méně 

idealistickou, ale neméně realistickou možností je samozřejmě i to, že si bývalý novinář 

ve svém městě našel práci ve zcela jiném oboru, neboť uplatnění v médiích 

po ekonomických škrtech už nenašel, a občanská žurnalistika mu zbyla jen jako koníček. 

1.2.2 Příležitosti pro filmaře mimo metropoli 

Závěr předchozí kapitoly se – inspirován pohledem Jaromíra Volka na perspektivu 

regionálních novinářů – nesl v tónu určitého hypotetického pesimismu. Téma existenčních 

krizí a uplatnění mediálních pracovníků v regionech však ještě neopouštějme. Televizi 

netvoří pouze novináři, ale rovněž celá řada tvůrčích a technických profesí podílejících 

se na vzniku nezpravodajských audiovizuálních děl: dokumentárních filmů, zábavných 

pořadů i dramatické tvorby. Důležitým faktorem působení televize veřejné služby 

v jednotlivých regionech je tedy rovněž to, jakým způsobem rozprostírá vývoj a výrobu 

svých pořadů napříč územím, které obsluhuje, a zda vytváří stabilní příležitosti pro rozvoj 

pracovního trhu v tomto segmentu i jinde, než jen v okolí své vlastní centrály.  

„Přestože filmový a televizní průmysl mají v jednotlivých státech odlišnou historii 

a tradici, některé aspekty jsou společné: filmy i televizní pořady vznikají na projektové 

bázi. Potřebné prostředky – finance, materiál, umělci (…) a lidské zdroje – jsou často 

shromážděny pro konkrétní seriálovou sezónu a rozpuštěny, jakmile je práce hotová.“
43

 

Z tohoto principu podle Marka Deuzeho pramení strukturální nejistota v daném segmentu 

                                                 
42

 DEUZE, 2007, s. 62 
43

 DEUZE, 2007, s. 175 
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pracovního trhu: výrobní štáby často netuší, jestli budou ve stejném složení přizvány 

i k natáčení dalšího pokračování „svého“ projektu, ba ani to, zda se natáčení – například 

z důvodu státních pobídek – zcela nepřesune do jiného regionu či dokonce jiné země, 

kde bude následně najat místní štáb. 

Deuze navíc upozorňuje, že tento trend se netýká pouze soukromých produkčních 

společností, v jejichž případě je z podstaty jejich ekonomického modelu zcela pochopitelný 

důraz na úspornost výroby. I média veřejné služby (konkrétně britská BBC, finská YLE, 

nizozemská VPRO a německá ZDF) podle něj v současnosti opouštějí model, v němž 

většinu tvůrčích a výrobních procesů zajišťovala vlastními silami prostřednictvím 

kmenových zaměstnanců s dlouhodobými pracovními smlouvami. Jejich počet redukují 

ve prospěch externích kontraktorů najímaných na jednorázové projekty, kteří však 

nemohou považovat za zaručené, že jim bude v budoucnu nabídnuta další spolupráce. 

Helen Blairová, která v roce 2003 se dvěma kolegy mapovala situaci na pracovním 

trhu v Londýně a Los Angeles, si v souvislosti s prací filmařů vykonávajících technické 

či úzce specializované profese všimla fenoménu vzniku polostálých pracovních skupin.
44

 

Kameramani, osvětlovači, zvukaři, střihači a další pracovníci v této branži neustále střídají 

období intenzivní práce na projektu s obdobím, kdy pro ně žádná práce není, přičemž často 

nemají představu, jestli bude toto období bez příjmů trvat pouze týden, nebo několik 

měsíců. Riziko dlouhých prostojů mezi zakázkami se přirozeně zvyšuje v regionech, 

kde je natáčení filmů spíše vzácnou událostí. Aby minimalizovali riziko dlouhodobé 

nezaměstnanosti, vytvářejí filmaři napříč profesemi více či méně formální uskupení.
 45

 

Ve chvíli, kdy se objeví nový kontrakt a oslovený pracovník má možnost ovlivnit 

složení týmu, ať už přímo (vlastním výběrem podřízených), nebo nepřímo (doporučením), 

často preferuje právě spolupráci s dalšími členy svého polostálého týmu. Tento trend 

zvyšuje naději na další pracovní uplatnění již zavedeným filmařům v dané oblasti. Mladým 

kariérním aspirantům, kteří si ještě nevybudovali vlastní síť profesních kontaktů, 

však může vstup na pracovní trh v regionech, kde poptávka po lidských zdrojích výrazně 

nepřevyšuje nabídku, značně komplikovat. 

                                                 
44

 V originálním znění jde o fenomén semi-permanent groups / units. 
45

 BLAIR, CULKIN a RANDLE, 2003, s. 22 
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V souvislosti s regionalitou si Mark Deuze v oblasti filmové produkce všímá 

podstatného jevu: geografické koncentrace zábavné tvorby. Zatímco tradičně podle 

něj například ve Spojených státech existovala dvě významná výrobní centra televizních 

seriálů a filmů, tedy New York na východním a Los Angeles na západním pobřeží, 

aktuálně už zbylo pouze jedno – to kalifornské v čele s proslulým Hollywoodem.
46

 

Jeho tvrzení dokládají i primární zdroje z obou zmíněných států. „Filmový průmysl hrál 

v New York City a jeho kultuře vždy viditelnou roli. Na počátku 21. století nicméně 

agresivní konkurence jiných států a komplikovaná otázka logistiky při natáčení ve městě 

vedly k úpadku filmařské aktivity,“ konstatuje zpráva newyorského ministerstva práce 

z roku 2014.
47

 Kalifornské úřady v témže roce uvedly, že do okresu Los Angeles 

je koncentrována již bezmála polovina všech pracovních míst ve filmovém průmyslu 

celých Spojených států, přičemž podíl dál roste díky nabízeným slevám na dani.
48

 

Problematika popsaná v předchozích odstavcích není pouhým specifikem Spojených 

států. Trend územní koncentrace filmového a televizního průmyslu do malého počtu měst 

po celém světě je jedním z významných faktorů potvrzujících ekonomickou teorii klastrů, 

kterou už v roce 1890 formuloval Alfred Marshall.
49

 Nejvýznamnějšími příklady územního 

shlukování
50

 tohoto odvětví je v globálním měřítku právě Los Angeles (Hollywood), 

indická Bombaj (takzvaný Bollywood) a Hongkong.
51

 V případě českého filmového 

průmyslu lze – byť v mnohem menším měřítku – hovořit o Praze coby sídle 

barrandovských filmových ateliérů, centrále všech televizních stanic s celostátní 

působností a dlouhé řadě přidružených podniků. Otázka, nakolik se na centralizačním 

trendu podílejí i evropská média veřejné služby, či zda se naopak snaží svou dramatickou 

tvorbu rozprostřít napříč regiony, a podpořit tak formování místního pracovního trhu 

i mimo hlavní města, bude jednou z klíčových kapitol empirické části této práce. 
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 DEUZE, 2007, s. 180 
47

 New York’s Motion Picture Industry: A Statewide and Regional Analysis [online]. New York State 
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1.2.3 Místní publikum a touha „být slyšet“ 

Význam regionálního televizního vysílání – a regionálních médií obecně – z pohledu 

publika se v každé zemi a oblasti liší. Záleží mimo jiné tom, jak široké spektrum médií 

mají obyvatelé regionu k dispozici a jak kvalitní obsah jejich redakce produkují. Ačkoli 

se sledovanost, poslechovost či čtenost konkrétních médií a spokojenost konzumentů 

s jejich obsahem dá jen těžko vztáhnout na celou zemi, natož pak Evropu, prováděné 

místní průzkumy mohou potvrdit či zpochybnit teorie o měnící se roli médií coby 

někdejšího monopolního zdroje informací. Dokládá to třeba nedávný průzkum z Německa. 

Dvojice akademiků z düsseldorfské Univerzity Heinricha Heineho v šetření 

na vzorku 597 obyvatel města zjistila, že regionální televizní vysílání je z pohledu 

respondentů nejdůležitějším zdrojem informací o místním dění ze všech typů masových 

médií. Televizní zprávy (konkrétně pořad veřejnoprávní televize WDR Lokalzeit 

a regionální relace soukromé RTL-West) označilo za důležité 57 procent oslovených, 

rozhlasové zpravodajství 53,7 procent, tištěné noviny 51,9 procent a zpravodajství na webu 

48,7 procent oslovených. Výzkum Raphaela Kösterse a Olafa Jandury nicméně potvrdil, 

že masová média nemají na informace monopol: s výrazným náskokem se jako nejdů- 

ležitější informační zdroj z pohledu respondentů neumístil žádný typ média, nýbrž jejich 

vlastní přátelé a rodina (69,8 procent).
52

 

Zprávy o dění ve městě se jejich prostřednictvím rychle šíří nejen v rámci 

domácnosti, pracoviště nebo školní učebny, ale také v internetovém prostředí – jako 

příklad uveďme skupiny na sociální síti Facebook, v nichž majitelé restaurací sdílejí 

své týdenní nabídky, motoristé se vzájemně upozorňují na místa, kde aktuálně policie měří 

rychlost, místní aktivisté kritizují kroky radnice a občas se v nich objeví i odkaz na článek 

z regionálního tisku.
53

 Skutečnost, že masová média v době sociálních sítí přišla o výsadní 

postavení prvotního a nejrychlejšího zdroje informací, si nicméně novináři i mediální 

teoretici již delší dobu uvědomují. „Těžiště činnosti profesionálního žurnalisty 
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se přesouvá od sběru informací směrem k jejich třídění a vyhodnocování, ke zpracovávání 

do podoby, kterou konzument médií, tj. publikum, bude vyžadovat,“ konstatoval v roce 

2006 Milan Šmíd.
54

 

„Kvalitativní výzkum metodou focus groups se členy publik ukazují, že lidé 

se na místní média obracejí jako na první. Důvodem je to, že chtějí být slyšet
55

 – číst 

příběhy ze své komunity a vidět obraz vlastních životů.“
56

 Stejný faktor hraje důležitou roli 

i podle Glorie Tristaniové – lokální rozměr médií definuje jako zpravodajské pokrytí 

místních záležitostí, tvorbu programu reflektujícího specifickou situaci dané oblasti a právě 

poskytnutí prostoru pro místní hlasy.
57

 Hovoříme-li o regionálním studiu média veřejné 

služby, je tento jeho význam ještě posílen skutečností, že místní hlasy mohou zaznít nejen 

v regionu, ale přímo v celostátním vysílání, kde je uslyší statisíce diváků.   

Anne Schubertová a Jens Wolling upozorňují, že přítomnost médií v jednotlivých 

komunitách a obraz dané oblasti, který poskytují prostřednictvím své produkce, má rovněž 

zásadní vliv na vznik a další prohlubování místní identity obyvatel. Její utváření popisují 

jako mnohaletý proces s celou řadou aktérů – od bezprostředních mezilidských vztahů, 

přes místní kulturu a prožívané tradice, až po kontakt se zástupci radnice či právě působení 

médií. „Reportáž v regionálním rozhlasovém pořadu (…) nebo zpráva na městském webu 

může pohled místní komunity výrazně utvářet. Veškerá komunikace má vliv na to, zda se 

občané zajímají o situaci ve svém okolí, identifikují se s městem a jeho obyvateli.“
58

  

Právě místní identita coby souhrn všech faktorů, které na obyvatele v dané lokalitě 

dlouhodobě působí, hraje důležitou roli kupříkladu v rozhodování, zda se bude občan 

v místě, kde bydlí, angažovat v nejrůznějších občanských iniciativách, zda bude 

kandidovat do městského zastupitelstva, či jestli se naopak neodstěhuje pryč. Ačkoli 

se tedy například jednotlivá reportáž v regionálním zpravodajství či televizní dokument 

nemusí jevit jako přelomový pro vztah obyvatele k jeho městu či regionu, z dlouhodobého 

hlediska k utváření celkového pohledu přispívá. Ne vždy ale platí, že mediální sdělení 

na příjemce zapůsobí stejným způsobem a s takovou intenzitou, jak předpokládá autor. 
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„Mohli bychom si myslet, že vzhledem ke své kontextuální blízkosti znají místní 

novináři své publikum lépe než novináři na celostátní úrovni. Náš výzkum nicméně 

ukazuje, že to nemusí být vždy pravda,“ píše v nově vydaném sborníku Lenky Waschkové 

Císařové belgická doktorandka Cassandre Burnierová.
59

 Hloubkové rozhovory, které 

provedla s 82 čtenáři a 16 zaměstnanci regionálních deníků z produkce vydavatelství 

Sudpresse,
60

 podle ní ukazují na existenci „mezery v porozumění“,
61

 která vztah mezi 

producenty a konzumenty místního zpravodajství poškozuje. Jedním z důvodů může být 

skutečnost, že oblast působení místního či regionálního média je definována především 

zeměpisnou oblastí. V tomto ohledu sice doslovnou blízkost upřít nelze, geografické 

podmínky však ještě nezaručují blízkost sociokulturní, emoční a časovou.
62

 

„V otázce volby zpravodajských témat jsou novináři a členové jejich publika 

na stejné lodi: prioritní je pro ně lokální zpravodajství, obě skupiny si také uvědomují 

nedostatečné pokrytí kulturního dění a dobrovolnických aktivit. Středem zájmu 

je kriminalita, drobné příběhy, sport, celebrity a počasí. (…) Pak je zde ale to, čemu 

Boczkowski, Mitchelstein a Walter
63

 říkají tematická propast mezi novináři a publikem. 

Pouze první zmíněná skupina považuje za zpravodajsky významné i veřejné dění,“ shrnuje 

Burnierová výsledky rozhovorů.
64

 Novináři jí během výzkumu vysvětlovali, že je důležité 

se politice věnovat, ačkoli tím nenaplňují očekávání publika – citovala dokonce jednoho 

z politických reportérů, který prohlásil, že odlišné zájmy čtenářů ho nezastaví. 

„On i jeho kolegové často říkají, že jsou otevřeni čtenářské kritice. Tu ale rychle 

odrážejí s vysvětlením, že mají povinnost poskytovat službu veřejnosti,“ dodává autorka 

výzkumu.
65

  V této souvislosti je vhodné podotknout, že jej prováděla na vzorku čtenářů 

a autorů periodik s bulvárním a čtenářsky jednodušším zaměřením. V případě regionální 
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redakce televize veřejné služby by průzkum tematických preferencí mohl dopadnout jinak 

– už proto, že informování o veřejném dění je ze zákona hlavním cílem její činnosti. 

To však nikterak nedevalvuje výsledky výzkumu ani jeho hlavní myšlenku – geografická 

blízkost sama o sobě neznamená, že si médium a jeho publikum rozumí. 

K odbourání mezery, na jejíž možnou existenci Burnierová upozornila, může přispět 

především intenzivní komunikace. Novinář by měl k obyvatelům regionu promlouvat 

i jinou formou než přes televizní obrazovku, což ostatně v současné době velmi usnadnily 

již tolikrát zmíněné digitální komunikační technologie. „Vaše publikum chce navázat bližší 

vztah s těmi, kdo jim příběhy vypráví. Reportéři a redaktoři musejí správně vyvážit čas 

mezi podněcováním publika k zapojení a vlastní výrobou příspěvků k publikaci nebo 

vysílání, i když nalezení této rovnováhy se může ukázat jako obtížné,“ vyzval novináře 

již v roce 2003 Americký tiskový institut – tehdy zejména v souvislosti s rozvojem 

internetových blogů.
66

 

Další možnosti neformální komunikace přibyly s rozvojem sociálních sítí. V případě 

regionálních novinářů pak samozřejmě nelze opomenout skutečnost, že jejich publikum 

je rozprostřeno zpravidla v okruhu desítek kilometrů od redakce, a tak se s obyvateli 

regionu mohou snadno setkávat i osobně. Je-li ostatně jednou z klíčových úloh 

regionálních studií či krajských redakcí zajistit, aby byl hlas obyvatel daného regionu 

v televizním vysílání slyšet, v první řadě je potřeba obyvatelům naslouchat. Redaktor, 

kterého osobně znají třeba z městských slavností, zasedání zastupitelstva nebo veřejných 

besed a na kterého mohou v případě potřeby snadno najít přímý kontakt, je pro obyvatele 

tím nejlepším dokladem toho, že i v na prvním pohled ohromném a neosobním kolosu 

mediálního domu se o jejich hlas skutečně někdo zajímá. 
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2 Komparativní studie: výběr zemí a metody 

Předchozí kapitola v obecné rovině představila role, které v atmosféře 

technologických pokroků a souvisejících proměn vztahu mezi médii a jejich publikem 

může sehrát působení televize veřejné služby na regionální úrovni – bez ohledu na to, 

zda danou oblast obsluhuje samostatná veřejnoprávní instituce, nebo regionální studio 

coby součást organizační struktury média s celostátní působností. Hlavním těžištěm této 

práce je ovšem snaha popsat, jak televize veřejné služby v Evropě prakticky fungují; 

porovnat jejich právní i institucionální postavení, ekonomický rámec jejich činnosti, obsah 

vysílání a míru jejich interakce s obyvateli regionů. Ta se odehrává ve dvou rovinách: 

kontakt s publikem a spolupráce s místními tvůrci.  

K dosažení tohoto cíle byla zvolena metoda vícepřípadové studie s průběžnou 

komparací zjištěných poznatků.
67

 Následující kapitoly proto představí cesty, jakými 

je veřejná služba v oblasti televizního vysílání naplňována ve čtyřech regionech vybraných 

evropských zemí. Jednou z nich je Česká republika coby přirozený předmět zájmu 

výzkumu na půdě Univerzity Karlovy, konkrétně pak její studio v Brně. Druhou zemí je 

Dánsko – autor tak může využít zkušenosti, které nasbíral během svého studijního pobytu 

v Aarhusu, kde strávil letní semestr roku 2015 na Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

 

2.1 Typologie Hallina a Manciniho jako výběrový klíč 

 Jako klíč pro výběr zbylých zemí posloužila teorie tří modelů mediálních systémů, 

kterou formulovali Daniel Hallin a Paolo Mancini. Pro dosažení co možná nejpestřejší 

škály zkoumaných televizních institucí se autor rozhodl zařadit do komparace jednoho 

zástupce každého z jimi popsaných modelů. Dánsko je po boku dalších skandinávských 

zemí či Německa typickým příkladem demokratického korporativismu. 

„Systém veřejné služby v oblasti vysílání je uspořádán podle parlamentního 

či občansko-korporativistického modelu. Do jeho řízení zasahují politické strany 

a organizované společenské skupiny,“ popisují Hallin a Mancini jeden z hlavních znaků 

                                                 
67
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tohoto modelu.
68

 Dalšími rysy jsou vysoký stupeň profesionalizace žurnalistiky, 

organizovanost mediálních pracovníků v oborových uskupeních. Na média se pak v seve- 

roevropských zemích zpravidla pohlíží jako na významné společenské instituce, které 

se těší vysoké státní podpoře (existují zde například dotace pro vydavatele denního tisku), 

avšak zároveň je důsledně regulován, a to za aktivní účasti zástupců profesních komor. 

Typický je rovněž vysoký stupeň důvěry občanů ve stát a politickou reprezentaci, který 

se na jednu stranu odráží v relativně silné formální pravomoci vládních úřadů, kterým však 

úroveň politické kultury nedovoluje svá práva zneužít. Podrobněji se této problematice 

bude věnovat kapitola o legislativním rámci vysílání právě v Dánsku. Pokud jde 

o konkrétní region, pro případovou studii bylo zvoleno východní Jutsko (Østjylland) 

s přirozeným centrem v druhém největším dánském městě Aarhusu. Důvodem je 

již zmíněný studijní pobyt, v rámci kterého měl autor možnost osobně navštívit sídlo 

veřejnoprávní instituce DR a zejména právě regionální televizi TV2 Østjylland. 

Dalším z modelů dle Hallina a Manciniho je takzvaně liberální systém. Reprezentují 

ho především Spojené státy, kde však neexistuje duální model vysílání – veškeré televizní 

a rozhlasové stanice určené tamním divákům a posluchačům
69

 fungují na soukromé bázi. 

V evropském prostředí jsou představitelem liberálního modelu Spojené království, přičemž 

jedním ze znaků mediální konvergence je i postupné sbližování mediálních systémů 

ve zbylých regionech právě tomuto modelu. „Vysílatelé plnící veřejnou službu se hlasitě 

vymezují proti politickým vlivům a vláda ani parlament se neúčastní výběru osobností, 

které mají usednout v řídících či regulačních orgánech – média veřejné služby fungují 

na základě takzvaného profesního modelu.“
70

  

Vybrat zemi, která by v komparativní studii liberální model zastupovala, nebylo 

těžké: přirozenou a prakticky jedinou možnou volbou je už zmíněné Spojené království. 

V rámci výběru konkrétního regionu autor náhodně oslovil tři regionální studia s žádostí 

o umožnění osobní návštěvy a polostrukturovaného rozhovoru se zástupcem managementu 

(Belfast v Severním Irsku, Cardiff ve Walesu, Glasgow ve Skotsku). Následně obdržel 

pozvání do sídla divize BBC Scotland v Glasgow, proto se bude věnovat právě Skotsku. 
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Poslední mediální model, který Hallin a Mancini ve své knize Comparing Media 

Systems představují, je specifický především pro středomořské státy. V mnoha z nich 

média po určitý čas zcela podléhala autoritářské vládě a po nastolení demokratického 

zřízení prošla fází, kterou Nelson Traquina popsal termínem divoká deregulace.
71

 „Moc 

a autorita byly (…) v rámci zpravodajských organizací vybudovány po dlouhých veřejných 

bitvách“
72

 a kauzy spojené s nezávislostí novinářů jsou dodnes často provázeny 

vyhrocenými konflikty – na tomto místě vzpomeňme například vlnu protestů, „pirátské“ 

vysílání a následný policejní zásah, které v roce 2013 rozpoutalo rozhodnutí řecké vlády 

o dočasném zrušení veřejnoprávního rozhlasu a televize ERT.
73

 Podle Hallina a Manciniho 

nemá novinářská práce ve středomořských zemích daleko k politickému aktivismu, 

přičemž jednotlivá média lze přímo spojit s konkrétními politickými proudy. I proto 

konstatují, že mediální systémy v této části Evropy nejvýstižněji shrnuje pojem 

polarizovaný pluralismus. 

Představiteli středoevropského modelu jsou Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko 

a Španělsko. Z těchto zemí autor metodou náhodného výběru zvolil Španělsko. 

Prostřednictvím oddělení zahraničních vztahů České televize se mu podařilo navázat 

kontakt s managementem veřejnoprávní instituce RTVE, od nějž dostal základní informaci 

o fungování regionálních studií a mohl si zvolit, zda se chce věnovat činnosti studia 

v Seville nebo na Kanárských ostrovech. Třetí regionální centrum funguje v katalánské 

Barceloně, avšak z důvodu aktuálně probíhající politické krize po Madridem neuznaném 

vyhlášení nezávislosti Katalánska nebylo v tomto případě možné počítat se součinností 

ze strany RTVE – zaměstnanci barcelonského studia jsou podle ní příliš vytíženi.
74

 Volba 

tedy padla na regionální centrum RTVE v Seville, která je metropolí autonomního 

společenství Andalusie. Autor práce se pokusil kontaktovat rovněž regionální televizi 

veřejné služby, tedy instituci RTVA provozující stanici Canal Sur. Žádosti bohužel zůstaly 

bez odezvy, a tak je v tomto případě možné vycházet pouze z otevřených zdrojů. 
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2.2 Struktura studie: čtyřikrát čtyři úhly pohledu 

Jádro komparativní studie tvoří čtyři hlavní kapitoly, v jejichž rámci budou vhodně 

kombinovány kvalitativní výzkumné metody s cílem co nejkomplexněji popsat sledované 

aspekty činnosti regionálních televizí. První kapitola bude věnována místnímu 

a historickému kontextu televizního vysílání veřejné služby ve sledovaných zemích 

a regionech. Využity budou především odborné články a publikace věnované televiznímu 

vysílání veřejné služby v dané lokalitě. Syntéza relevantní literatury čtenáři poskytne 

stručný přehled o okolnostech vzniku a vývoje televizního vysílání v každém ze čtyř států, 

včetně vývoje regionálního vysílání. Znalost základních historických souvislostí může 

významně přispět k pochopení specifické role, kterou regionální studia na daném 

televizním trhu hrají. 

Druhá kapitola se již zabývá současností – konkrétně pak legislativními 

a regulačními rámci, ve kterých se BBC Scotland, studio České televize v Brně, andaluské 

centrum španělské RTVE a její místní konkurent RTVA, dánská stanice TV2 Østjylland 

i celoplošná instituce DR pohybují. Středem zájmu jsou především zákonné požadavky 

na reprezentaci jednotlivých regionů ve vysílání, vztah mezi vysílateli a státními 

či regionálními úřady, v neposlední řadě pak také otázka zastoupení regionů ve vnějších 

kontrolních orgánech. Klíčovou metodou je v této souvislosti analýza právních předpisů, 

kterou mohou doplnit výňatky z pořízených rozhovorů autora práce s vedoucími 

zaměstnanci televizních stanic. 

Právě zmíněné rozhovory budou jádrem následující kapitoly. Ta se zaměří 

na organizační strukturu sledovaných vysílatelů a postavení regionálních studií vůči 

centrálnímu vedení televize – pokud tedy v daném případě centrála existuje. V rozsahu 

dostupných informací popíše personální a finanční zajištění regionálního vysílání, jakož 

i organizační a územní strukturu vysílatelů.  

Komparativní studii uzavře pohled na samotný obsah regionálního vysílání a kontakt 

televize s místním publikem. V rámci této kapitoly padne i otázka, zda se televize 

na regionální úrovni věnuje pouze zpravodajství, nebo vyvíjí a vyrábí i další vlastní pořady 

– ať už pro regionální publikum, nebo pro účely celoplošného vysílání. Text bude mít opět 

převážně charakter syntézy. Využije poznatky získané z rozhovorů i údaje z otevřených 

zdrojů – zejména výročních zpráv a aktuálních programových schémat. 
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2.3 Úskalí zvolené metody 

Původním záměrem autora práce byla osobní návštěva televizních studií ve všech 

čtyřech zemích a pořízení polostrukturovaných rozhovorů, ze kterých by těžila právě tato 

a následující kapitola. Jak ovšem upozornil už v předkládaných tezích, naplnění této 

myšlenky nebylo zcela v jeho rukou – záleželo především na tom, zda jsou jednotlivé 

televize a jejich vedoucí zaměstnanci ochotní věnovat čas studentovi z České republiky 

a poskytnout mu detailní informace o své práci nad rámec výročních zpráv.  

Záměr se v plném rozsahu podařilo realizovat v České televizi, především díky 

vstřícnosti ředitele brněnského studia Jana Součka a vedoucí tamního centra dramaturgie 

Lucie Kapounové. Podařilo se rovněž navázat kontakt se skotskou divizí BBC, jejímž 

sídlem mne provedl Ian Small, vedoucí sekce veřejné politiky a korporátních záležitostí. 

Polostrukturovaný rozhovor tak byl podle plánu pořízen i v Glasgow. 

Pouze částečným úspěchem skončil kontakt se Španělskem: k poskytnutí informací 

svolil ředitel regionálních center RTVE Juan Roldán, z důvodu jazykové bariéry se však 

nepodařilo realizovat osobní návštěvu. Otázky kopírující strukturu dříve pořízených 

rozhovorů mu byly zaslány v angličtině prostřednictvím oddělení mezinárodních vztahů 

RTVE, které zajistilo jejich překlad do španělštiny a následně zpětný překlad Roldánových 

odpovědí do angličtiny. Autor si je vědom skutečnosti, že výsledný materiál není rozsahem 

a mírou bezprostřednosti odpovědí srovnatelný s výstupy návštěv Brna a Glasgow. 

Vzhledem k charakteru výzkumného projektu, v němž mají odpovědi respondentů 

především doplnit data z odborné literatury, zákonů a výročních zpráv o nepříliš 

subjektivní informace zevnitř institucí, přičemž nejsou detailně analyzovány jejich osobní 

názory, postoje a pocity, je i písemné zodpovězení dotazů pro realizaci výzkumu přijatelné. 

 V případě Dánska autor využil již zmiňované návštěvy z roku 2015, kdy s Larsem 

Mandalem, tehdejším vedoucím zpravodajské sekce TV2 Østjylland, probíral 

jak organizační a finanční rámec fungování této stanice, tak i její vztahy s regulačním 

orgánem, místním publikem a celoplošnou televizí TV2 DANMARK. Celý přepis 

tehdejšího polostrukturovaného rozhovoru je k dispozici v repozitáři závěrečných prací 

Univerzity Karlovy jako součást autorovy bakalářské práce.
75

 Pokus kontaktovat jeho 
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nástupkyni bohužel nevyšel, aktuálnost informací poskytnutých Larsem Mandalem je však 

možné ověřit ve výročních zprávách a platných zákonných předpisech. Pro účely této 

studie se navíc podařilo alespoň v písemné formě získat informace od Signe 

Aggerholmové, vedoucí aarhuského studia veřejnoprávní instituce DR, která svolila 

k zodpovězení otázek týkajících se činnosti studia, nezpravodajské tvorby a reprezentace 

regionu v celoplošném vysílání v souladu se strukturou dříve pořízených rozhovorů.
76

 

Dílčí neúspěchy v navazování kontaktu se zahraničními televizemi podle autora 

nepředstavují zásadní hrozbu pro možnost naplnění cílů komparativní studie, ačkoli 

samozřejmě připouští, že ve výsledku nepoužil stejnou metodu sběru dat ve všech čtyřech 

sledovaných případech. 

Pokud by v budoucnu na tuto práci navazoval a nebyl vázán povinností zpracovat 

celý materiál samostatně, pokusil by si pro návštěvu televizních studií a pořízení 

polostrukturovaných rozhovorů sehnat ve sledovaných zemích partnery, například z řad 

místních vysokoškolských studentů či účastníků programu Erasmus+. Fyzická přítomnost 

ve Španělsku či Dánsku, studium na místní škole a absence jazykové bariéry by mohla 

otevřít dveře k pracovníkům, kteří tentokrát na e-maily neodpověděli, tak jako autorovi 

studium v Aarhusu pomohlo k navázání kontaktu s tehdejším vedením tamní TV2. 
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3 Místní a historický kontext regionálního vysílání 

Na televizní studio v žádném regionu není možné nahlížet jako na monolit nezávislý 

na svém okolí. Pro hlubší porozumění jeho roli a významu jak pro region, tak i pro samot- 

nou televizi, je třeba se alespoň v základní míře zorientovat v místních a historických 

souvislostech, které utváření mediálního systému a struktury regionálního vysílání 

ovlivnily. Následující stránky nemají ambici být vyčerpávající historickou studií – shrnují 

pouze základní fakta, která jsou relevantní vzhledem k televizím veřejné služby a jejich 

činnosti ve sledovaných regionech. 

 

3.1 Televize v Československu a samostatné České republice 

Počátky televizního vysílání v někdejším Československu jsou spojeny se státním 

Československým rozhlasem. Ten byl v padesátých letech 20. století pověřen přípravou 

programové náplně experimentálního vysílání, které technicky zajišťovala Hlavní správa 

radiokomunikací. Velmi záhy však došlo k institucionálnímu oddělení obou médií 

– od 1. února 1953 byl ředitelem televizního studia jmenován Karel Kohout a pokusné 

vysílání začalo přesně o tři měsíce později. V únoru 1954 bylo prohlášeno za pravidelné. 

Majitelé televizních přijímačů museli televizi odvádět poplatek 15 korun měsíčně. 

„V tehdejším Československu se tak uplatnil model organizačního a institucionálního 

zakotvení televizního vysílání běžný v poválečné Evropě: státní monopol finančně 

podporovaný výběrem koncesionářských poplatků od domácností.“
77

 Lidé tehdy nicméně 

vysílání sledovali především v kulturních domech či knihovnách – přijímače byly drahé 

a koupěschopnost obyvatelstva v červnu 1953 ještě snížila měnová reforma. 

Po zlevnění televizorů začal počet koncesionářů růst a Československá televize 

postupně obohacovala svou programovou nabídku. Mezi významné milníky patří první 

sportovní přenos z 11. února 1955 nebo spuštění vlastního zpravodajství v říjnu 1956.
78
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Sílící vliv Československé televize si dobře uvědomovalo vedení vládnoucí 

Komunistické strany Československa. Na televizní vysílání strana pohlížela primárně jako 

na mocný nástroj pro šíření vlastní ideologie, díky čemuž ale na druhou stranu nebránila 

jejímu dalšímu rozvoji – v šedesátých letech nařídila spuštění dopoledního vysílání nebo 

přípravu druhého programu.
79

 Navzdory působení předních stranických ideologů 

na postech náměstků ústředního ředitele se v té době dařilo do vysílání zařazovat i pořady 

kritické k tehdejším společenským poměrům, například cyklus Zvědavá kamera. 

Uvolněnou atmosféru 60. let však v srpnu 1968 ukončila invaze vojsk Varšavské smlouvy 

do Československa, po níž následovalo období takzvané normalizace. Obsah vysílání 

i personální obsazení Československé televize v něm podléhal kontrole vládních 

a stranických orgánů. Tento stav přetrval až do roku 1989 a pádu totalitního režimu 

v Československu, po němž nově zvolená politická reprezentace zahájila – vedle řady 

jiných kroků – proces deetatizace státních médií.  

„Politickým rozhodnutím byly zvlášť odstátněny Československý rozhlas 

a Československá televize jako výrobci a vysílatelé programů a zvlášť technické zajištění 

vysílání, totiž kmitočtové spektrum a telekomunikační sítě.“
80

 Tím vznikl prostor 

pro soukromé vysílatele po vzoru německého či britského modelu duálního vysílání. 

Blížící se rozpad federálního státu pak v roce 1991 předznamenal vznik samostatné 

Slovenské televize, kterou od 1. ledna 1992 následovala i Česká televize. Původní společná 

instituce nadále provozovala federální okruh F1 a s příchodem roku 1993 spolu s celým 

Československem zanikla. 

3.1.1 Rozvoj mimopražských studií ČT 

Investice do regionálních televizních studií byly nutné hned v počátcích vysílání 

– signál z pražského Petřína území republiky ani zdaleka nepokryl a jedinou možností, 

jak obsloužit diváky v moravských, slezských či slovenských regionech bylo právě zřízení 

samostatných vysílacích pracovišť.
81

 První se přihlásilo na Silvestra roku 1955 z Ostravy, 

v listopadu 1956 následovalo spuštění studia v Bratislavě. Vysílání z Brna pak začalo 

6. července 1961 zábavným pořadem Sedmikrásky nad Brnem: 
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„Nervózní hemžení na place, rozrušení účinkující, studio koupající se v záplavě světel 

a v nesnesitelném vedru. Musí to klapnout! Hlavně ať se nic nepokazí. Ještě těsně před začátkem infarktová 

epizoda – zvukaři vypadne zesilovač, pár minut před vysíláním se vše podaří spravit. Zkrátka nervy 

na pochodu. A pak už znělka, kterou se hlásí brněnské studio Československé televize. Poprvé v historii! (…) 

Vzápětí se z obrazovek rozezní hudba Orchestru Gustava Broma. Melodie střídají scénky brněnských 

estrádních umělců. A potom úleva, když po čtyřiceti minutách zhasla světla a všechno se podařilo.“
82

 

Poslední velké regionální studio ČST otevřela o rok později v Košicích. V souvislosti 

s rozvojem televizního zpravodajství (od září 1958 se vysílala relace Televizní noviny) 

zároveň začala vznikat i struktura krajských redakcí, jejíž českou část společně 

s regionálními studii v Brně a Ostravě po rozdělení federace převzala současná Česká 

televize. Zpravodajská síť však odpovídala struktuře územního členění z roku 1960, 

kdy existovalo pouze sedm krajů. V některých navíc historicky fungovala další odloučená 

pracoviště – například středočeští redaktoři sídlili vedle Prahy také v Kladně a Kolíně. 

Tyto redakce už byly zrušeny, jiné (například Tábor či Klatovy) fungují dodnes. 

Krajské redakce původně nebyly vybaveny pro přímé vstupy do vysílání. Hotové 

příspěvky dodávaly do studií v Praze, Brně a Ostravě. Situaci změnila až digitalizace 

zpravodajství, která probíhala v letech 2003 a 2004. „Vynutila si generální technologickou 

modernizaci regionálních redakcí a jejich personální posílení.“
83

 Z každého krajského 

města, včetně nově založených redakcí v Pardubicích, Zlíně, Olomouci a Karlových 

Varech, je tak již možné vstupovat do vysílání řízeného některým z významnějších studií. 

Ta už navíc v současnosti nejsou pouze tři – změna koncepce regionálního 

zpravodajství vedla ke vzniku oblastních studií v Českých Budějovicích a Hradci Králové, 

která jsou od září 2016 schopná samostatně převzít vysílání. Podobná studia by podle 

plánů generálního ředitele Petra Dvořáka měla vzniknout i v Ústí nad Labem a Plzni. 

Regionální vysílání by se tak mělo do budoucna dělit až na sedm oblastí.
84
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3.1.2 Regiony v soukromých televizích: překotný rozvoj a pád 

Události roku 1989, následný konec monopolu státních médií a zavedení duálního 

systému, v němž vedle sebe působí veřejnoprávní instituce vysílající na základě zákona 

a soukromí držitelé licencí, rozpoutal rychlý rozvoj elektronických médií s místním 

či regionálním dosahem.
85

 Síť regionálních partnerů postupně budovaly všechny 

celoplošné televizní stanice v čele s Československou a později Českou televizí, která jim 

věnovala prostor na kanálu OK3 později přejmenovaném na ČT3. Ten zanikl v únoru 

1994, kdy musela televize uvolnit část vysílacích frekvencí pro soukromou televizi Nova. 

Nově vznikající televize Prima v témže roce uzavřela „sňatek z rozumu“
86

 v podobě 

sdílených licencí na pozemní analogové vysílání, na jehož základě se v takzvaných 

trhacích časech každý den odmlčela ve prospěch regionálních vysílatelů. Díky těmto 

licencím rozšířila svou působnost z původně regionálního vysílání pro Prahu (pod názvem 

Premiéra) na celou republiku. Spolupráci s menšími regionálními stanicemi navázala 

i televize Nova, jejíž smluvní partneři tvořili podvečerní relaci Právě teď. Zmíněný pořad 

však v roce 2006 z obrazovek zmizel. 

S nástupem digitalizace pozemního vysílání následně za poměrně dramatických 

okolností skončila i spolupráce mezi Primou a jejími regionálními partnery, které částečně 

skoupila a následně zrušila,
87

 z části jim po dočasném přejmenování svého hlavního kanálu 

znemožnila další vysílání, což na jaře 2013 vedlo k zániku licencí.
88

 Některé regionální 

televize se poté osamostatnily,
89

 část z nich však změny ekonomicky neustála a investoři 

z řad místních firem vysílání ukončili.
90

 Regionální okna v celoplošném vysílání 

tak zachovala pouze Česká televize. 
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3.2 Vysílání veřejné služby v Dánsku 

Chceme-li hovořit o terestricky šířeném televizním vysílání v Dánsku, je prakticky 

jisté, že tématem celé kapitoly budou pouze instituce zajišťující veřejnou službu. Využití 

kmitočtového spektra dánská vláda po desítky let přísně regulovala a až do digitalizace 

pozemního vysílání v 21. století neumožnila vstup na trh žádnému soukromému vysílateli. 

Všechny televizní frekvence tak patřily programovým okruhům veřejnoprávní instituce 

DR. Později vznikly ještě stanice sdružené do sítě TV2, která po roce 1986 z rozhodnutí 

parlamentu narušila dosavadní vysílací monopol. 

Přestože legislativa již doznala značných změn a televizní trh v Dánsku otevřela 

i soukromým subjektům, pohled na statistiky sledovanosti ukazuje, že dánské publikum 

zůstalo konzervativní: například v posledním březnovém týdnu si každá ze dvou 

zmíněných televizních skupin připsala víc než 37% podíl na celkové sledovanosti. 

Soukromé stanice, kterých v Dánsku vysílají na tři desítky, si rozdělily pouze necelou 

čtvrtinu publika.
91

 Vzhledem k této disproporci budou následující stránky věnovány pouze 

historickému kontextu činnosti DR, TV2 a sítě veřejnoprávních vysílatelů s regionální 

působností, která s druhou jmenovanou korporací sdílí obchodní značku. 

3.2.1 Od státních radiofonií k DR 

Veřejnoprávní instituce, která dnes pracuje pod značkou DR,
92

 začala oficiálně 

fungovat od roku 1926 jako Státní radiofonie. Rozhlas ovšem v Dánsku vysílal 

už od 1. dubna 1925, kdy před mikrofonem vystoupil symfonický orchestr. Majitelé 

přijímačů museli od počátku platit koncesi. Po spuštění výkonného vysílače v roce 1927 

bylo rozhlasové vysílání – díky nížinnému charakteru země – dostupné většině obyvatel, 

kteří tak mohli poslouchat hudební produkci, zpravodajství nebo si ráno u rádia zacvičit.
93

 

Rozhlasové vysílání se v dalších dekádách bez větších potíží rozvíjelo, udržovalo 

si však centralizovaný charakter – nevznikala regionální studia ani nezávislé lokální 

stanice. Temnější období rozhlas zažil během okupace Dánska v letech 1940 až 1945, 
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kdy podléhalo cenzuře ze strany německých nacistů. Někteří novináři v tomto období 

odešli do exilu a zpravodajství pro obyvatele Dánska vysílali z Londýna, případně 

ze Švédska. Po skončení války začaly Státní radiofonie experimentovat s televizním 

vysíláním, přípravy vyvrcholily jeho formálním spuštěním 2. října 1951. 

„Čeká nás velmi strašidelný start. Máme jen velmi primitivní přístroje, je to levné 

zkušební vybavení. Naše studio je malinké, stejně jako náš rozpočet. Obáváme se, 

že očekávání jsou příliš vysoká,“ předvídal v rozhlasu hodinu před začátkem televizního 

vysílání jeho vedoucí Jens Frederik Lawaetz.
94

 V programu vystoupil tehdejší předseda 

dánské vlády, ze studia o rozloze 5x8 metrů se podařilo odvysílat půlhodinový úryvek 

z divadelní hry a zdravici přidal i ředitel generální britské BBC, sir William Haley. 

Pro rozvoj regionálního vysílání je přelomový rok 1960. Instituce nově pojmenovaná 

Danmarks Radio pokryla svým signálem odlehlý ostrov Bornholm, a obsluhovala 

tak už celé území Dánska s výjimkou Grónska a Faerských ostrovů. Její rozhlasová divize 

zároveň spustila stanice v šesti okresech,
95

 které vytvořily základ pro vznik budoucí 

regionální sítě. Televize však nadále vysílala pouze celoplošný program vytvářený 

v Kodani. To se změnilo až vybudováním provinčního oddělení
96

 v Aarhusu, které funguje 

od roku 1973.
97

 Jeho úlohou je od počátku vývoj a výroba pořadů pro celoplošné vysílání.  

DR až do roku 1996 vysílalo pouze na jednom televizním okruhu, v současnosti jich 

provozuje šest včetně kulturního a dvou dětských.
98

 Neprovozuje regionální variace 

televizního vysílání v žádné formě. Struktura jeho regionálních zpravodajských redakcí 

odpovídá síti rozhlasových stanic sdružených na programovém okruhu P4. 
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3.2.2 TV2: hybridní konkurent s nedovolenou podporou 

Na jaře roku 1986 dánští poslanci rozhodli o založení druhé veřejnoprávní instituce, 

která měla rozbít monopol DR v oblasti televizního vysílání, aniž by bylo nutné otevřít trh 

soukromým vysílatelům. Nově založená společnost TV2 měla připravovat zpravodajství 

a publicistiku, za tímto účelem získávala podíl na vybraných uživatelských poplatcích. 

Zbytek vysílacího času měly vyplnit akvizice financované z prodeje reklamního času, 

případně pořady vyrobené pro TV2 na zakázku komerčními společnostmi. Stanice začala 

vysílat v říjnu 1988 a diváci možnost volby využili. Po třech letech vysílání již byla hlavní 

zpravodajská relace TV2 sledovanější než konkurenční pořad starší veřejnoprávní 

stanice.
99

 Z hlediska regionality není bez zajímavosti, že TV2 od počátku svého fungování 

nesídlí v Kodani, nýbrž ve městě Odense na ostrově Fyn. 

Dánským parlamentem nastavená pravidla prakticky nedávala šanci na úspěch 

komerčním vysílatelům, kteří mohli na obrazovky pronikat jen prostřednictvím satelitu.
100

 

Zajištěný příjem z uživatelských poplatků spojený s komerčním chováním TV2 

a reklamními příjmy navíc Evropská komise chápala jako nedovolenou státní podporu, 

která narušuje hospodářskou soutěž. Spor mezi stanicí, Dánskem a EU začal 

v devadesátých letech a definitivně skončil v listopadu 2017 rozsudkem Evropského 

soudního dvora, který potvrdil nepřijatelnost finanční podpory ve výši 85 milionů eur.
101

 

Jak navíc upozorňují Anker Brink Lund a Christian Berg, legislativně a ekonomicky 

omezená konkurence měla vzhledem k nasycenosti programu veřejnoprávními vysílateli 

potíže i s ohledem na obsahovou stránku svého vysílání: 

„Dvojice veřejně vlastněných stanic tvoří uzavřený duopolní trh v oblasti tvrdých žánrů, což vedlo 

k situaci, kdy se na ně dánští komerční vysílatelé rozhodli rezignovat a bojovat téměř výhradně žánry 

měkkými, zejména importovanou fikcí. (…) Soukromí vysílatelé museli bojovat s hybridním lídrem trhu 

TV2 o omezené zisky z reklamy, což stavělo překážky pro vstup komerčních konkurentů.“
102
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Pro model fungování televizní společnosti, která ze zákona plní povinnosti spojené 

s veřejnou službou, ale zároveň se chová komerčně, používají Lund a Berg pojem hybrid 

service broadcaster a konstatují, že variace tohoto typu média jsou pro skandinávské země 

typické. TV2 v roce 2001 změnou zákona vykročila směrem k další komercionalizaci 

– přestala získávat peníze z veřejných prostředků a byla transformována na akciovou 

společnost ve vlastnictví státu. Milan Šmíd ve své studii z roku 2004 napsal, že v Dánsku 

vznikla politická shoda na její privatizaci v horizontu dvou let.
103

 Plán byl nicméně záhy 

odložen na neurčito a znovu se k němu vrátila až stávající vláda v roce 2018. V dubnu 

představená koncepce mediální politiky dánského ministerstva kultury počítá s odprodejem 

40% podílu ve společnosti „komerčnímu spoluvlastníkovi, který po ekonomické 

i strategické stránce přispěje k rozvoji TV2 na trhu procházejícím radikální změnou“.
104

 

TV2 je v současnosti nadále vázána povinností poskytovat veřejnou službu v oblasti 

zpravodajství, toto ustanovení je součástí její licence. Přímo do programové struktury 

mohou navíc zasahovat nařízení ministerstva kultury – jedno z nich například určuje, 

že 10 procent vysílacího času jejího hlavního programu musí být věnováno nezávislé 

produkci ze zemí Evropské unie.
105

 Komerční směřování stanice nicméně dospělo 

až do fáze, kdy TV2 v roce 2012 zpoplatnila a zakódovala vysílání svého hlavního kanálu.  

3.2.3 Regionální síť veřejnoprávních televizí 

Během 80. a 90. let dvacátého století vznikla v Dánsku síť samostatných 

regionálních stanic, které nesou stejně jako výše zmiňovaná společnost značku obchodní 

TV2. Z právního hlediska jde však o nezávislé (vzájemně i na televizi sídlící v Odense) 

právnické osoby zřízené zákonem. Existuje jich celkem osm a původní povinností těchto 

stanic byla výroba zpravodajských relací vysílaných v rámci odpojovaných časových oken 

na programu TV2. Tato úloha přetrvala i po digitalizaci pozemního vysílání, avšak 

regionální stanice vedle toho spustily i samostatné televizní kanály.
 106
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3.3 Televizní vysílání ve Španělsku 

Pravidelné vysílání Španělské televize (TVE) začalo 28. října 1956 a k dispozici bylo 

pouze obyvatelům Madridu.
107

 Programovou nabídku tvořily vedle hudebních a tanečních 

vystoupení především oficiální projevy státníků – země se v té době nacházela zhruba 

uprostřed autoritářské vlády Francisca Franca, což na dlouhé dekády předznamenalo obsah 

i hlavní cíle vysílání státní televize. 

„Masová média byla přísně kontrolována (…) a chápána především jako nástroj pro nastolení 

jediného ideologicko-politického směru – v tomto případě frankistického. Televize v tomto rámci hrála 

ústřední roli. Vznikla v době rozkvětu Francova režimu a netřeba dodávat, že fungovala jako monopol přímo 

řízený vládou. Televize pro ni byla nesmírně efektivním nástrojem pro šíření uniformity a potírání 

pluralismu.“
108

 

Zmiňovaná snaha o sjednocování a potírání pluralismu se netýkala pouze politických 

směrů a postojů, ale rovněž národní identity obyvatel Španělska. Země je historicky 

tvořena celou řadou národů s vlastními kulturními tradicemi, jazyky a v některých 

případech (Katalánci či Baskové) rovněž silnou touhou po vlastním nezávislém státu. 

Francův režim se snažil všemi dostupnými prostředky – včetně perzekuce – tyto národní 

identity potírat ve prospěch unitárního Španělska. Zřejmě i proto vláda rychle budovala 

retranslační soustavy pro šíření signálu do dalších regionů a necelé tři roky po spuštění 

televizního vysílání z Madridu mohli už program sledovat i lidé v Barceloně. 

K masovému rozšíření počtu televizních diváků přispěl především vášnivý vztah 

Španělů k fotbalu. Státní televize hned na začátku svého vysílání v Katalánsku zařadila 

do programu  přímý přenos důležitého utkání mezi FC Barcelona a Realem Madrid. 

„Přestože to může znít jako přehánění, podle dobového tisku byly všechny televizní 

přijímače, které se v Barceloně prodávaly, beznadějně vyprodané“.
109

 Jako druhé vzniklo 

v roce 1964 regionální studio na Kanárských ostrovech,
110

 kam vzhledem k zeměpisné 

poloze nebylo možné snadno šířit signál z pevniny. 
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3.3.1 Přechod k demokracii 

Španělská televize (TVE) a Španělský národní rozhlas (RNE) od počátku fungovaly 

jako vzájemně nezávislé instituce. Ještě za Francova života byly však roku 1973 sloučeny 

– nová organizace se přímo ve svém názvu Servicio Público Centralizado RTVE hlásila 

k veřejné službě, ačkoli šlo stále přímo řízené státní médium. To se změnilo 

až po Francově smrti v roce 1975, kdy se Španělsko znovu stalo monarchií a nový král 

Juan Carlos I. spustil sérii demokratizačních reforem. 

Nejzásadnějším krokem bylo bezesporu přijetí nové ústavy v roce 1978. Význam, 

jaký tehdejší zákonodárci přikládali médiím veřejné služby, dokládá skutečnost, 

že na legislativní rámec jejich fungování mysleli přímo v jejím textu: „Organizaci 

a parlamentní kontrolu masových médií pod kontrolou státu nebo jakékoli veřejné instituce 

upraví zákon. Přístup do těchto médií bude garantovat významným společenským 

a politickým skupinám s ohledem na pluralitu společnosti a jazykovou rozmanitost.“
111

 

Citovaný úryvek ze španělské ústavy dává tušit, že se úloha médií v řadě ohledů 

zcela převrátila – v rovině regionality už například nebylo jejich cílem kulturní 

a jazykovou rozmanitost potlačovat, nýbrž podporovat vysíláním v regionálně specifických 

jazycích. Přerod státní televize v poskytovatele veřejné služby podle britského vzoru 

ovšem nebyl jednoduchý. Právě proměna mediálního systému ve Španělsku je ostatně 

typicky středomořskou ukázkou divoké deregulace spojené s mnohdy neklidným hledáním 

rovnováhy mezi nezávislostí redaktorů a nutností respektovat politický paralelismus 

– i to ostatně televizi uložil citovaný článek ústavy. Tápání zákonodárců, kteří v rychlém 

sledu upravovali legislativní rámec fungování médií, navíc doplnily ekonomické potíže 

RTVE. Hledání identity médií veřejné služby pokračuje i v 21. století. 

Důležitým milníkem je přijetí zákona o státním rozhlasu a televizi z roku 2006. 

Dlouhodobé problémy v něm zákonodárci vyřešili rázným krokem: veřejnou instituci 

RTVE zrušili. K 1. lednu 2007 pak provozovatele vysílání založili znovu, v jiné právní 

formě veřejné obchodní jednotky
112

 a bez starých dluhů. Ředitele nově místo předsedy 

centrální vlády jmenoval parlament a zvýšila se i míra autoregulace novinářské práce.
113

 

                                                 
111

 Ústava Španělského království (1978). Hlava I, kapitola 2, článek 1, odstavec 20, paragraf 3. 
112

 V originále Entidad pública empresarial (EPE) 
113

 GARCÍA, 2013, s. 910 



41 

 

„Pracovníci médií veřejné služby ve Španělsku se vůbec poprvé cítili být 

nezávislými na vládě, což jim umožnilo věnovat se jiným problémům, například sociální 

diverzitě ve vysílání,“ konstatuje trojice španělských akademiků, která v roce 2009 

podnikla sérii hloubkových rozhovorů se zaměstnanci RTVE.
114

 Nejistotu, která právní 

rámec jejího fungování nadále provází, však dobře ilustruje paradoxní skutečnost: než tým 

pod vedením Josého Garcíi svou studii v roce 2013 publikoval, stihl španělský parlament 

schválit tři nové reformy, které část původně přijatých opatření zase zrušily. 

3.3.2 Regionální a lokální stanice 

Přijetí demokratické ústavy z roku 1978 vedlo k rychlému a neregulovanému rozvoji 

médií působících na úrovni měst a regionů. Začal vycházet lokální tisk, vysílací frekvence 

zaplnila amatérská komunitní rádia a na začátku osmdesátých let se divákům přihlásily 

i první televizní stanice. Na nové poměry nejrychleji reagovali právě Baskové (ETB, 1982) 

a Katalánci (TV3, 1983), jejichž kulturu Francův režim potlačoval.
115

 

„V prostředí bez legislativy (…) umožnila tolerance ze strany vlády úspěšný start místním televizím 

v Katalánsku a ve výrazně menším měřítku i ve zbytku Španělska. V roce 1985 se velká část katalánských 

místních stanic sdružila do Federace pro legalizaci místních televizí. Principy autoregulace, které stanice 

samy přijaly, definovaly lokální televizi jako službu veřejnosti bez motivu zisku.“
116

 

Do konce osmdesátých let už měla vlastní regionální televizi i řada dalších 

autonomních společenství – Galície, Valencie, Andalusie a také hlavní město Madrid. 

K roku 1996 už bylo soukromých televizí jen v Katalánsku bezmála padesát, řada z nich 

se však postupně odchýlila od myšlenky veřejné služby a začala se výrazně 

komercionalizovat. Kontrola nad rozhlasovým a televizním vysíláním s regionální 

působností připadla vládám jednotlivých autonomních společenství. Každá z nich má 

možnost zřídit vlastní regionální instituci a definovat její cíle či formu kontroly. 

 Regionální vlády také dostaly možnost jmenovat poradní sbory, které měly hájit 

zájmy jednotlivých společenství před vedením RTVE. K jejich roli se sice nevázaly žádné 

kompetence, zákonné možnosti však přesto využilo 16 ze 17 autonomních společenství.
117
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3.4 Vysílání veřejné služby ve Spojeném království 

Skutečnost, že vysílání veřejné služby ve formátu, jaký dnes k Evropě 

neodmyslitelně patří, má kořeny právě ve Velké Británii, není třeba rozvádět. Vláda 

v Londýně ve 20. letech minulého století jako první rozhodla, že právo využít rozhlasové 

frekvence exkluzivně přidělí společnosti British Broadcasting Company Ltd. Výměnou 

za příslib, že provozovatel obslouží co nejvíce obyvatel a nabídne jim maximální 

technickou i obsahovou kvalitu vysílání. 

Podle Davida Walkera chtěl kabinet vytvořením vysílacího monopolu předejít 

chaosu v éteru – tedy opakování zkušenosti ze Spojených států, kde se o pouhých 89 

použitelných kmitočtů přetahovala víc než tisícovka vzájemně se rušících stanic.
118

 

Pravidelné vysílání BBC začalo 14. listopadu 1922 a posluchačům nabídlo mimo jiné 

zpravodajskou relaci v podání Arthura Burrowse. Nejen pro českého čtenáře může být 

zajímavé, jak na svou práci s odstupem vzpomínal: 

„Nezdráhám se říct, že neexistuje náročnější zkouška fyzické kondice a nervů než číst každou noc 

zpravodajskou relaci pro britské ostrovy. Jen si představte, že musíte číst příspěvek třeba o politické krizi 

v Československu. Je zaplavená názvy míst, která bijí do očí a vypadají, jako kdyby písmena náhodně 

vypadla z dětské krabičky s abecedou.“
119

 

Původně soukromá společnost byla v roce 1926 zásluhou ředitele Johna Reitha 

a premiéra Stanleyho Baldwina
120

 transformována na veřejnou instituci British 

Broadcasting Corporation, kterou prostřednictvím královské charty
121

 od ledna 

následujícího roku zřizovala Britská koruna.
122

 Reith zároveň formuloval tři klíčové úlohy 

BBC ve vztahu k britské společnosti: informovat, vzdělávat a bavit. 
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Instituce tyto cíle plnila prostřednictvím rozhlasového vysílání, inženýr John Baird 

už ale v téže době experimentoval i s přenosem obrazu – jeho pravidelný pořad, v němž 

se kvůli technickým limitům zpočátku pravidelně střídala obrazová složka se zvukovou, 

BBC prostřednictvím svého vysílače šířila už v roce 1929.
123

 

O sedm let později ovšem Bairdova firma nabízející mechanickou televizi prohrála 

soutěž s elektronikou – společnost Marconi-EMI nabídla BBC výrazně kvalitnější obraz. 

Druhý listopad roku 1936, kdy soutěž vyvrcholila odvysíláním stejného pořadu dvakrát 

za sebou, byl zároveň prohlášen termínem oficiálního spuštění pravidelného televizního 

vysílání pro obyvatele Londýna a nejbližšího okolí.
124

  

BBC však televizi provozovala jen do 1. září 1939 – vzhledem k začátku druhé 

světové války padlo rozhodnutí, že vysílání pro zhruba 20 000 diváků v metropoli 

je luxusem, který si země v danou dobu nemůže dovolit. Služba byla obnovena rok 

po skončení války, konkrétně 6. května 1946, a program navázal přesně tam, kde předtím 

nuceně skončil – animovaným filmem Walta Disneyho a vystoupením orchestru.
125

  

Technologický rozvoj televize pak již pokračoval bez přerušení až do dnešních dnů. 

3.4.1 Počátky vysílání ve Skotsku 

Přestože BBC ještě neměla ani formálně vystavenou licenci, vysílání se už v roce 

1922 začalo z Londýna rozšiřovat i do regionů – konkrétně do Birminghamu 

a Manchesteru. „Postup byl rychlý a překvapivě snadný díky amatérským nadšencům, kteří 

byli kvůli monopolu odstaveni z éteru, ale často se v něm znovu rychle octili 

jako zaměstnanci BBC. Do Vánoc vzrostl díky Newcastlu počet stanic na čtyři a další 

na seznamu byl Cardiff,“ popisuje David Walker.
126

 

Vedle Anglie už byl tak rozhlasovým signálem pokrytý i sousední Wales a vedení 

BBC se začalo poohlížet po možnosti založení stanice ve Skotsku. I tam společnost 

narazila na skupinu radioamarétů, kteří v Glasgow už zhruba rok provozovali stanici 
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s volacím znakem 5MG a programem v rozsahu několika hodin týdně. Jeden z nich 

– Herbert Carruthers – přijal nabídku stát se ředitelem studia, s ostatními BBC uzavřela 

pracovní poměr a od 5MG převzala i velkou část technického vybavení.
127

 Vysílání BBC 

ve Skotsku oficiálně začalo 6. března 1923 a program osobně zahájil John Reith, který byl 

ostatně sám Skot a glasgowské studio později často navštěvoval. Expanze BBC ve Skotsku 

pokračovala otevřením stanice v Aberdeenu na severovýchodě země v říjnu 1923.
128

 

Její provoz byl možný zejména díky technologickému pokroku – zprovoznění 

simultánního vysílání stejného programu napříč stanicemi. Nebylo tedy nutné sestavovat 

celý program lokálně, což by zejména v menších a odlehlých regionech, kde nepůsobilo 

mnoho hudebních či dramatických těles, představovalo problém. Regionální síť BBC 

se v následujících letech nadále rozvíjela a například 1. května 1924 se vlastní stanice 

dočkali i obyvatelé Edinburghu, jehož představitelé i novináři nesli původní rozhodnutí 

– založit první skotské studio právě v Glasgow – velmi nelibě.
129

 

Televizní vysílání do Skotska oproti Anglii dorazilo s několikaletým zpožděním. 

Podle plánu mělo začít 1. března 1952, únorová smrt krále Jiřího VI. však přípravy 

urychlila a v polovině měsíce mohli diváci ve Skotsku sledovat v přímém přenosu 

panovníkův pohřeb. Technici pro tyto účely provizorně zprovoznili jednosměrnou 

přenosovou soustavu. Signál se pak na měsíc odmlčel a v polovině srpna odbavila BBC 

ze Skotska první tři přenosy pro diváky napříč Velkou Británií: komponovaný pořad 

Television comes to Scotland, bohoslužbu z edinburského kostela a divadelní hru 

z Glasgow. Původní koncepce počítala také s ragbyovým zápasem mezi Skotskem 

a Anglií, skotský ragbyový svaz ovšem BBC odmítl vydat povolení k realizaci přenosu.
130

 

3.4.2 Televize v regionech: dva rozdílné koncepty 

Rozvoj simultánního vysílání sice, jak už bylo řečeno, umožnil v rámci BBC vznik 

menších regionálních stanic, na druhou stranu však vedl k postupné centralizaci obsahu 

vysílání. „Přestože začínalo v lokálním měřítku, bezdrátové vysílání se brzy vyvinulo 

do podoby národního systému pod taktovkou Johna Reitha a místní rozhlas prakticky 
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zmizel.“
131

 Zachovaly se pouze regionální variace programu, jehož část vznikala přímo 

v Londýně a další části byly z Londýna řízeny. Na stejném principu byla posléze v rámci 

BBC vybudována i televizní síť. Jejím základním stavebním prvkem byly a dodnes jsou 

celoplošně šířené okruhy, jejichž programové schéma sestavuje centrála v Londýně. 

Regionální divize mají možnost se v některých časech odpojovat. Základní principy tohoto 

vztahu a směry, kterým se ubírá v případě Skotska, budou tématem dalších kapitol. 

Protikladem silných vazeb mezi centrálou BBC a regionálními studii byla od roku 

1955 organizační struktura komerční televizní sítě, která je dnes známá pod značkou ITV 

a ve Skotsku používá její variaci STV. Její historie začala roku 1954 přijetím televizního 

zákona (Soud Television Act), kterým chtěl parlament rozbít monopol veřejnoprávní BBC. 

Základem nově ustaveného systému byly samostatně fungující regionální stanice 

(tzv. franšízy podléhající instituci Independent Television Authority) s nástavbou v podobě 

celonárodní zpravodajské sekce ITN.
132

 Jednotlivá místní studia měla silnou redakční 

a programovou autonomii. Tu navíc tvrdě hájila, což vedlo k ostrým sporům: 

„ITN si ‚bezdůvodně‘ říkala o materiály pro zprávy v 17:50, které se vysílaly před regionálním 

zpravodajstvím. Často tedy bylo řečeno: ‚Promiňte, ale obrázky pro vás nejsou připravené, protože řidič 

zabloudil nebo se porouchal taxík, takže nedorazí včas.‘ Záběry pak zázračně dorazily právě včas 

pro regionální zprávy v 18 hodin. (…) Ačkoli v roce 1992 Carlton a Granada, držitelé londýnských licencí 

pro vysílání v pracovních dnech a o víkendech, citlivě sloučili své zpravodajské sekce a vytvořili 

Londýnskou zpravodajskou síť (LNN), ve výsledku ITV provozovala dva oddělené newsroomy na protějších 

březích řeky – LNN na Jižním nábřeží a ITN na Gray’s Inn Road“
133

 

Spory mezi regionálními redakcemi a londýnskou centrálou vyvrcholily v květnu 

roku 2001. Regionální televize HTW Wales sdružená v síti ITV pořídila exkluzivní záběry, 

na nichž britský vicepremiér John Prescott dostal od svého odpůrce na ulici zásah vajíčkem 

a následně ho ztloukl. Averze vůči ITN však redakci dovedla k tomu, že snímky prodala 

konkurenční televizi Sky News.
134
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ITV následně vzájemné vztahy mezi stanicemi konsolidovala, což vedlo mimo jiné 

ke zrušení dvou paralelně fungujících studií v Londýně. Od roku 2004 funguje pouze 

jedna, síť LNN přestala vysílat. 

Paralelně s proměnou vztahů zpravodajských redakcí proběhla v rámci sítě ITV 

i konsolidace produkčních divizí jednotlivých stanic. Většina z nich byla vyčleněna 

z regionálních struktur a následně sloučena do společnosti ITV Studios, která pro vysílatele 

vytváří společný obsah (dramatickou tvorbu, soutěže a podobně). Dříve vyhrocené spory 

o autonomii prakticky ustaly z důvodu postupné koncentrace vlastnictví většiny stanic 

do rukou jediné společnosti – tedy jednoho z dobře známých typů mediální konvergence. 

 

3.5 Dílčí závěr: specifika vývoje regionálního vysílání 

Stručný souhrn historie televizního vysílání v Československu a následně České 

republice, v Dánsku, ve Španělsku a ve Spojeném království vykazuje celou řadu znaků, 

jejichž prostřednictvím je možné všechny zmíněné země rozdělit do dvou skupin. 

Československá i Španělská televize vznikaly v době, kdy země procházely dlouhým 

obdobím existence autoritativních režimů – ať už hovoříme o diktatuře Francisca Franca, 

nebo o vládě Komunistické strany Československa. Okolnosti jejich vzniku se samozřejmě 

odrazily i v jejich hlavní funkci, kterým bylo šíření ideologie dle představ tehdejších vlád. 

Tomu odpovídal i způsob ovládání televizních stanic, které byly přímo řízeny státní mocí. 

Jako poměrně zajímavá se může jevit skutečnost, že jak Československo, 

tak i Španělsko zvolilo při vzniku televize cestu jejich institucionálního oddělení od již 

existujícího státního rozhlasu. ČST i TVE si tak mimo jiné od základu budovaly vlastní 

strukturu regionálních studií. Obě televize s tím začaly velmi časně – z Ostravy 

a Barcelony se začal signál shodně šířit zhruba po dvou letech od zahájení vysílání 

v metropoli. Investice do rozvoje infrastruktury a následně i programu zřejmě usnadnil 

zájem tehdejšího režimu co nejvíce rozšířit dosah vlivného komunikačního kanálu 

pod jeho kontrolou. Ten navíc v případě frankistického Španělska podpořila snaha potírat 

kulturní rozdíly mezi jednotlivými národy v čele s Katalánci, k čemuž mohlo celoplošné 

vysílání bohatě přispět. K rychlému rozšíření televizorů do místních domácností navíc 

vláda využila lásku k fotbalu, která napříč Španělskem plane bez ohledu na to, kdo vládne. 
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Po pádu obou režimů je možné vysledovat další dva shodné procesy. Prvním z nich 

bylo rychlé odstátnění rozhlasu i televize, při němž se zákonodárci rozhodli následovat 

příklad západoevropských zemí a zřídit veřejnoprávní média. Ta zároveň podřídili 

parlamentní kontrole – pro španělské politiky byl tento krok dokonce natolik důležitý, 

že pasáž o rozhlasu a televizi vložili přímo do nové ústavy. V obou zemích můžeme 

následně pozorovat vyostřené spory na téma redakční nezávislosti a vlivu politiků 

na vysílání. Ve Španělsku to dokládá nepřehledný sled legislativních reforem, v Českém 

prostředí pak takzvaná televizní krize, při níž se na přelomu let 2000 a 2001 veřejnoprávní 

televize dokonce zcela odmlčela. 

Druhým – a z pohledu regionality snad ještě zásadnějším – faktorem je prorůstání 

snah o sebeurčení jednotlivých národů do fungování televize. Konec socialistického 

režimu v Československu následovalo v horizontu tří let i rozdělení společného státu, 

který logicky vedl i k zániku federální televize. Jak ovšem zaznělo, samostatná Slovenská 

televize vznikla z rozhodnutí tamního parlamentu už v roce 1991, což svědčí o nemalém 

významu, který Slováci existenci „vlastního“ vysílatele v rámci snah o osamostatnění 

přikládali.  Reakcí českých zákonodárců pak bylo zřízení České televize, 

takže v posledním roce fungování společného státu musely v Praze a Bratislavě s menšími 

či většími obtížemi koexistovat celkem tři formálně nezávislé instituce.  

Ve Španělsku sice k rozpadu království nedošlo, nastolení demokratických reforem 

však rozpoutalo překotný rozmach místního a regionálního vysílání. Desítky nových stanic 

vznikaly rychleji, než postupovala příprava potřebné legislativy. Spoléhaly přitom 

na ochranu regionálních vlád, které nakonec získaly i právo zřizovat vlastní média veřejné 

služby. Rychlý a mnohdy nepřehledný rozvoj regionálních médií v oblastech, 

které předtím dlouhé dekády čelily snahám o potlačení místní kultury, potvrzuje slova 

Anne Schubertové a Jense Wollinga citovaná v teoretické části této práce – místní média 

se z pohledu provozovatelů, regionálních úřadů i publika, které se často ve velké míře 

podílelo na obsahu vysílání, ukázala jako významný konstitutivní prvek národní identity 

Katalánců, Basků i dalších španělských komunit. 

Dějiny televize veřejné služby ve Velké Británii a v Dánsku jsou z pohledu vztahu 

vysílatele a státu výrazně klidnější. BBC i dnešní DR se už ve 20. letech etablovaly jako 

veřejnoprávní instituce, přičemž provozovatel dánského vysílání nikterak nepopírá 

inspiraci starším britským vzorem. Počátky i současnost televizního vysílání jsou navíc 
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v obou případech pevně spjaty s rozhlasem, k institucionálnímu oddělení zde nedošlo 

a BBC i DR se tak při budování své televizní infrastruktury i redakcí mohla opřít 

o již zaběhnutá rozhlasová studia. BBC byla v tomto ohledu výrazně aktivnější, 

což je dáno jak její celkovou pozicí průkopníka televizního vysílání, tak i charakterem 

samotné země – Dánsko je s výjimkou ostrova Bornholm a zámořských teritorií poměrně 

malou zemí s plochým terénem, a tak z technického hlediska nepotřebovalo budovat 

odloučená studia mimo Kodaň. Důraz na regionální diverzifikaci programu přišel 

až s otevřením televizního studia v Aarhusu v sedmdesátých letech. 

Jedním z mála bodů, které měly televize ve všech čtyřech sledovaných zemích 

společné, byl počáteční monopol jediného (státního či veřejnoprávního) vysílatele. 

Jeho odbourání proběhlo v každém státě zcela jindy a jinak: ve Velké Británii rozhodnutím 

zákonodárců, kteří umožnili vznik komerční televizní sítě fungující zpočátku především 

na regionální bázi. Ve Španělsku byl monopol zrušen prakticky zdola, když éter 

v uvolněné atmosféře 70. a 80. let zaplavily nové stanice a kontrola nad vysíláním následně 

připadla jednotlivým regionálním vládám. Dánský parlament monopol instituce DR 

ukončil až v osmdesátých letech, ale založením dalšího média veřejné služby – soukromé 

společnosti na trh nepustil až do digitalizace pozemního vysílání. Česko pak po událostech 

roku 1989 a vzniku samostatného státu přistoupilo k adaptaci duálního systému, 

který se v průběhu let v Evropě vyvinul – a který mezitím začal fungovat prakticky 

ve všech ostatních sledovaných zemích. Rozdílné cesty, kterými televizní vysílání v Česku, 

Dánsku, Španělsku a ve Spojeném království za víc než půl století prošlo, se tak postupně 

stočily velmi podobným směrem.  
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4 Regionalita v legislativním zakotvení veřejné služby 

Následující stránky budou převážně deskripcí a komparací legislativních dokumentů, 

které v každé ze sledovaných zemí upravují postavení regionálních stanic či studií televize 

veřejné služby. Předmětem zájmu této části studie jsou zejména zákonné povinnosti 

vysílatelů ve vztahu k reprezentaci jednotlivých regionů ve vysílání, a to jak na celoplošné, 

tak i přímo na regionální bázi. Pozornost je věnována rovněž zastoupení obyvatel 

či představitelů regionálních institucí v orgánech externí regulace. 

 

4.1 Legislativní rámec regionálního vysílání České televize 

Postavení a úkoly České televize v tuzemské mediální krajině určuje v první řadě 

zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,
135

 jehož zatím poslední novelizace nabyla 

účinnosti v září roku 2017. Médium veřejné služby se ale musí řídit i dalšími legislativními 

dokumenty, především zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání. Ten určuje základní mantinely pro činnost nejen provozovatelů 

vysílání ze zákona, tedy České televize a Českého rozhlasu, ale také soukromých 

provozovatelů vysílajících na základě licence. Zřizuje také Radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání coby orgán vnější regulace, jehož členové jsou voleni Poslaneckou sněmovnou. 

Prvnímu zmíněnému zákonu bude věnována celá následující podkapitola, 

v tom druhém je z pohledu regionality důležitá především definice pojmů celoplošné, 

regionální a místní vysílání. Regionálním je podle českých zákonodárců takové vysílání, 

„které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat (...) v případě televizního vysílání 

více než 1 % a méně než 70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů 

vyplývajících z posledního sčítání lidu.“
136

 Vysílání pro víc než 70 procent obyvatel 

republiky zákon považuje za celoplošné, pro méně než jedno procento pak za místní. 

Místní vysílání však Česká televize v současné době neprovozuje. 

  

                                                 
135

 Dále jen „zákon o ČT“ 
136

 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „vysílací 

zákon“), paragraf 2, odstavec e) 



50 

 

4.1.1 Regionální studia z pohledu zákona o ČT 

Česká televize musí podle zákona poskytovat vyváženou nabídku pořadů 

pro všechny skupiny obyvatel České republiky. Mezi hlavní úkoly veřejné služby, kterou 

poskytuje, patří mimo jiné „rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně 

příslušníků národnostních nebo etnických menšin.“
137

 Využít k tomu může nejméně čtyři 

celoplošně šířené programy a multimediální platformy.
138

 

O regionálních programových okruzích se zákon o ČT nezmiňuje. Televizi 

však ukládá zajištění regionálního vysílání v oblasti zpravodajství a publicistiky. 

„Regionální vysílání každého televizního studia musí vyváženě obsahovat příspěvky 

z celého území jeho působnosti.“
139

 Zákon přímo zřizuje dvě tato studia, brněnské 

a ostravské. Vychází přitom ze skutečnosti, že obě tato studia historicky patřila k ČST 

(viz kapitola 3.1.2) a v době vzniku zákona již několik desetiletí fungovala. Generální 

ředitel coby statutární orgán nemůže studia v Brně a Ostravě zrušit, to lze jen změnou 

zákona. Se souhlasem Rady ČT, tedy Poslaneckou sněmovnou voleným orgánem vnější 

regulace, však může zřizovat nebo rušit další regionální studia.
140

 

Zákon podrobně nemluví o organizační struktuře ČT. Výjimkou je pozice ředitelů 

brněnského a ostravského studia, které jmenuje a odvolává Rada ČT na návrh generálního 

ředitele. Ten je ze zákona i jejich přímým nadřízeným. Ředitelé studií mají právo činit 

jménem ČT právní kroky týkající se jejich studia, zákon jim explicitně zakazuje pouze 

nakládání nemovitým majetkem.
141

 

V otázce podílu regionálních studií na vysílání ČT zákon stanovil dvě základní 

povinnosti. Studio v Brně a Ostravě musí denně připravit alespoň 25 minut „regionálního 

vysílání zpravodajských a publicistických pořadů,“ pro studia zřizovaná v kompetenci 

generálního ředitele tato hranice neplatí.
142

 V měsíčním souhrnu se pak mají regionální 

studia podílet nejméně 20 procenty na celkovém vysílacím času celoplošných okruhů. 

Podle ředitele brněnského studia ČT jsou však zákonné požadavky nejednoznačné: 

                                                 
137

 Zákon o ČT, paragraf 2, článek 2, odstavec d) 
138

 ČT k roku 2018 provozuje šest programů, přičemž dva se střídají na stejném kanálu. 
139

 Zákon o ČT, paragraf 3, článek 1, odstavec d) 
140

 Zákon o ČT, paragraf 9, článek 9 
141

 Zákon o ČT, paragraf 12, článek 2 
142

 Zákon o ČT, paragraf 12, článek 3 
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„Je trošku otázkou výkladu, na co všechno je možné vztáhnout ten zákonný požadavek 25 minut 

regionálního zpravodajství. Jedna možnost je vztahovat to k autonomnímu vysílání, které je šířeno v okruhu 

působnosti toho studia. Druhá věc je pak vypočítat celkový čas zpravodajských příspěvků, který to regionální 

studio v daném dni vyprodukuje a vysílá ho na všech možných okruzích České televize.“
143

 

4.1.2 Zastoupení regionů v regulačních orgánech 

Jak už zaznělo, postavení orgánů vnější regulace mají ve vztahu k České televizi 

Rada ČT a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). První zmíněná 

je patnáctičlenný dohledový orgán, který mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele 

ČT, schvaluje statut a rozpočet instituce a také její výroční zprávy, které spolu se zprávami 

o hospodaření předkládá Poslanecké sněmovně. Úkolem Rady ČT je rovněž kontrola 

dodržování zákonů ze strany ČT. Rada i její členové mají výslovně zakázáno zasahovat 

do výroby a vysílání pořadů.
144

 

Poslanecká sněmovna má členy Rady ČT ze zákona volit „tak, aby v ní byly 

zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.“
145

 Právo 

navrhnout Sněmovně členy rady mají „organizace a sdružení představující kulturní, 

regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, 

ekologické a národnostní zájmy.“
146

 Řada publicistů i profesní svazy však dlouhodobě 

upozorňují, že zdánlivě apolitický systém nominace členů rady je pouze formální zástěrkou 

pro volbu radních dle politického klíče.
147

 

RRTV je dle zákona orgánem státní správy, který mimo jiné rozhoduje o přidělení, 

prodloužení či odnětí licence soukromým vysílatelům, kontroluje dodržování vysílacího 

zákona a v případě jeho porušení má pravomoc udělit provozovateli pokutu – tato možnost 

se týká i veřejnoprávních médií. RRTV má ze zákona 13 členů jmenovaných předsedou 

vlády na návrh Poslanecké sněmovny. Žádná kritéria, která by se týkala participace 

regionů na složení či rozhodování RRTV, vysílací zákon neobsahuje.
148
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 Rozhovor s Janem Součkem, viz příloha č. 1 
144

 Zákon o ČT, paragraf 4 
145

 Zákon o ČT, paragraf 4, odstavec 1 
146

 Zákon o ČT, paragraf 4, odstavec 2 
147

 Viz například VÁLKOVÁ, Hana. Víme, koho politici tlačí do Rady ČT a ČRo, tvrdili filmaři. 

Trefili se. IDNES.cz [online]. MAFRA, 2014-03-05 [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: 

https://zpravy.idnes.cz/fites-seznam-kandidatu-do-rady-ct-a-rozhlasove-rady-f88-

/domaci.aspx?c=A140305_153244_domaci_hv  
148

 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, část druhá 

https://zpravy.idnes.cz/fites-seznam-kandidatu-do-rady-ct-a-rozhlasove-rady-f88-/domaci.aspx?c=A140305_153244_domaci_hv
https://zpravy.idnes.cz/fites-seznam-kandidatu-do-rady-ct-a-rozhlasove-rady-f88-/domaci.aspx?c=A140305_153244_domaci_hv
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4.2 Regionalita ve vysílání z pohledu dánských zákonů 

Právní rámec televizního vysílání v Dánsku je vytyčen dvěma hlavními předpisy. 

Od roku 1998 v zemi platí zákon o odpovědnosti médií,
149

 který mimo jiné ustavil 

Dánskou tiskovou radu coby regulační orgán, jemuž může publikum směřovat stížnosti 

na porušování zákonů či etických principů.
150

 

Elektronická média kromě něj podléhají také zákonu o rozhlasovém a televizním 

vysílání.
151

 Ten v sobě integruje obecná pravidla pro provozovatele vysílání, definici 

veřejné služby, problematiku vysílacích licencí, složení a činnost Rozhlasové a televizní 

rady,
152

 pravidla pro poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, regulaci 

televizní reklamy, problematiku uživatelských poplatků (bez stanovení přesné výše) 

a v neposlední řadě i konkrétní ustanovení týkajících se jednotlivých médií veřejné služby. 

Příslušné kapitoly v zákoně pak doplňují podrobné kontrakty, které se stanicemi vždy 

na období několika let uzavírá ministerstvo kultury. 

„Vysílatel musí lidu zajistit přístup k důležitým informacím a společenské debatě. Zvláštní pozornost 

musí být věnována dánskému jazyku a dánské kultuře. Vysílatel musí zároveň zohlednit rozmanitost 

umělecké produkce a nabídnout program, který odráží pestrost kulturních zájmů v dánské společnosti.“153 

4.2.1 Povinnosti DR ve vztahu k regionům 

Vysílací zákon se zabývá především vztahem mezi DR a ministerstvem kultury, 

financováním provozu instituce a strukturou jejího nejvyššího managementu. Zřizuje 

jedenáctičlenné představenstvo (bestyrelse) jmenované ministrem kultury, přičemž tři jeho 

členy vybírá ministr dle svého uvážení, šest volí parlament a dva přímo zaměstnanci DR. 

Představenstvo musí disponovat „mediální, kulturní, manažerskou a profesionální 

odborností“.
 154

 Jeho členové následně volí generálního ředitele coby statutární orgán DR. 

                                                 
149

 Bekendtgørelse af medieansvarsloven, zákon č. 85/1998 
150

 Jedná se o orgán externí regulace, část jeho členů však přímo jmenuje profesní svaz novinářů. 
151

 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, zákon č. 255/2014 ve znění pozdějších 

předpisů. Kompletní znění zákona: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161625 

(dále jen „zákon o vysílání“) 
152

 Radio- og tv-naevnet. Jde o správní orgán bez regionálního zastoupení, usedají v něm zejména 

právní a mediální experti.  
153

 Zákon o vysílání, paragraf 10 
154

 Zákon o vysílání, paragraf 16 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161625
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Samotnému obsahu televizní produkce, zřizování regionálních studií ani jejich podílu 

na vysílání se zákon nevěnuje. Povinnosti DR však shrnuje čtyřletý kontrakt 

na poskytování veřejné služby, kterou s ním ministerstvo kultury uzavřelo na roky 2015 

až 2018. „DR by mělo spojovat Dány ve velkých i v malých společenstvích svým 

programem, zkušenostmi i společnými událostmi. DR musí nabídnout sociální pokrytí 

a odrážet různorodost kultury a životních podmínek v různých částech království.“
155

 

Kontrakt DR ukládá povinnost zařazovat do svého zpravodajství informace ze všech 

dánských regionů.
156

 Obdobné ustanovení platí i v oblasti kulturní produkce, instituce 

je povinna spolupracovat s divadly – především s Královským divadlem v Kodani.
157

 

Ministerstvo kultury v kontraktu dále výslovně jmenuje dvě oblasti, na které musí 

DR ve svém programu klást přiměřený důraz – konkrétně jde o Grónsko a Faerské ostrovy. 

Ve vztahu k dalším regionům formuluje jen obecný závazek „posílit pokrytí regionů, 

aby odráželo pestrost různých částí země, včetně té kulturní.“
 158

 Vysílatel musí pokračovat 

v provozu regionálních rozhlasových stanic, o televizním vysílání se však kontrakt v tomto 

ohledu nezmiňuje. Na celostátní i regionální úrovni však musí DR zajišťovat kontakt 

s diváky a organizovanou formou shromažďovat jejich náměty a připomínky 

k programu.
159

 

4.2.2 TV2 a regionální stanice 

Celoplošné stanici TV2 DANMARK vysílací zákon žádné povinnosti ve vztahu 

k regionům neukládá. Ministerstvo kultury ovšem stanovilo pevné vysílací časy, 

ve kterých musí televize přerušit program svého hlavního kanálu a umožnit odvysílání 

zpravodajských relací regionálních stanic sdružených v síti TV2.
160
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 Kontrakt DR na veřejnou službu pro roky 2015-2018 (dále jen „Kontrakt DR“), strana 3. Dostupné 

z: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/medier/DR/Public_Serviceaftale_2015-

18/DR_public_service-kontrakt_for_2015-2018.pdf  
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 Kontrakt DR, s. 7 
157

 Kontrakt DR, s. 9 
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 Kontrakt DR, s. 12 
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 Kontrakt DR, s. 13 
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 Aktuální rozpis odpojovaných oken TV2 je k roku 2018 dispozici zde: 

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/medier/TV2/2015/Bilag_1_-

_Sendetider_mv__for_de_regionale_TV_2-virksomheders_programmer.pdf  

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/medier/DR/Public_Serviceaftale_2015-18/DR_public_service-kontrakt_for_2015-2018.pdf
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/medier/DR/Public_Serviceaftale_2015-18/DR_public_service-kontrakt_for_2015-2018.pdf
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/medier/TV2/2015/Bilag_1_-_Sendetider_mv__for_de_regionale_TV_2-virksomheders_programmer.pdf
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/medier/TV2/2015/Bilag_1_-_Sendetider_mv__for_de_regionale_TV_2-virksomheders_programmer.pdf
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Samotné regionální stanice mají statut nezávislých veřejných institucí 

a s ministerstvem kultury uzavírají vlastní kontrakty. Zákon jim ukládá výrobu a vysílání 

zpravodajských, kulturních a zábavných pořadů, přičemž nezpravodajské pořady si mohou 

obstarat formou nákupu či zakázkové výroby. „Regionální stanice TV2 musejí ve svém 

programu zdůrazňovat spojení se svým regionem.“
161

 

Participace veřejnosti na kontrole vysílání je zajištěna zřízením Rady reprezentantů 

(Repraesentantskab) pro každou z osmi regionálních stanic. Radu tvoří představitelé 

kulturních a vzdělávacích institucí působících v regionu, členů městských rad, regionální 

vlády i občanských spolků. Hodnotí programovou nabídku dané stanice, slouží jako 

poradní orgán představenstva a zároveň volí šest ze sedmi jeho členů – posledního vybírají 

zaměstnanci televize.
162

 Ministr kultury má pravomoc v rámci regionální sítě TV2 zakládat 

nové stanice, případně upravovat územní působnost těch stávajících.
163

 

 

4.3 Právní rámec regionálního vysílání ve Španělsku 

Jak už bylo zmíněno v kapitole shrnující historii televizního vysílání ve Španělsku, 

postavení médií veřejné služby bylo po pádu Francova režimu z pohledu zákonodárců 

natolik zásadní, že mu věnovali i vlastní článek v ústavě z roku 1978. Zdůraznili, že právní 

rámec jejího vysílání musí klást důraz „na pluralitu společnosti a různé jazyky, kterými 

se ve Španělsku hovoří“.
164

 Legislativa se od té doby hned několikrát proměnila a není 

vyloučené, že se dál měnit bude. Podmínky stanovené ústavou však platí dál a odrážejí 

se i v aktuálním znění zákona č. 17/2006 o státem vlastněném rozhlasu a televizi.
165

 

Tento zákon se však týká výhradně společnosti RTVE jakožto veřejnoprávní 

instituce s celostátní působností. Vysílání s regionálním dosahem je v kompetenci 

jednotlivých autonomních společenství, která si zřizují vlastní audiovizuální rady coby 
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orgány externí regulace. Zároveň mají právo zakládat vlastní média veřejné služby. 

Pro účely této práce je klíčový především legislativní rámec vysílání v Andalusii, proto 

bude vedle zákona o RTVE analyzován právě andaluský předpis zřizující RTVA.
166

 

4.3.1 Povinnosti RTVE ve vztahu k regionům 

Jednou z nejdůležitějších povinností RTVE vůči španělským občanům je podle 

zákona „posilování jejich kulturní identity a rozmanitosti.“
167

 Zákonodárci tento závazek 

posléze formulují podrobněji: Rozhlas a televize podle nich musí „podporovat územní 

celistvost, pluralitu a jazykovou i kulturní rozmanitost Španělska.“
168

  

Zákon RTVE uložil povinnost „vytvořit nezbytnou regionální strukturu, která 

se bude v odpovídající míře účastnit plnění úkolů veřejné služby, bude poskytovat obsah 

přizpůsobený daným regionům a přispívat k posílení územní soudržnosti, přičemž zohlední 

dění na ostrovech i podmínky nejodlehlejších regionů.“
169

 Ačkoli to v textu zákona není 

výslovně zmíněno, podle současného vedení RTVE – konkrétně pak ředitele regionálních 

center Juana Roldána – „z této povinnosti vyplývá, že musíme být přítomni ve všech 

hlavních městech autonomních regionů, v metropoli každé provincie i v obou autonomních 

městech, tedy v Melille a Ceutě.“
170

 

RTVE se rovněž ze zákona musí podílet na rozvoji informační společnosti 

a participaci občanů v demokratickém zřízení. Vysílatel musí pracovat na vývoji nových 

technologických platforem, které sblíží obyvatele s veřejnou správou na všech úrovních 

– tedy celostátní, regionální i místní.
171

 V zájmu co nejkvalitnějšího naplňování veřejné 

služby zákonodárci společnost přímo vybízejí ke spolupráci s regionálními médii 

i samotnými úřady a vládami.
172
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Z hlediska organizační struktury zákon zřizuje devítičlennou správní radu RTVE, 

přičemž pět členů této rady volí poslanci a zbylé senátoři. Důraz musejí klást na jejich 

odbornou způsobilost i na požadavek vyrovnaného poměru mužů i žen.
173

 Předseda správní 

rady je nejvyšším představitelem RTVE a zastupuje společnost i navenek.
174

 

Ke společnosti je přidružen ještě poradní výbor složený ze zástupců některých vládních 

rezortů, odborů, vysokých škol, rady mládeže a dalších organizací.
175

  

Regionální poradní výbory, o kterých jsme v souvislosti s historickým vývojem 

RTVE rovněž hovořili, už aktuální zákon nikterak nezmiňuje. Veřejnou kontrolu RTVE 

a funkci externího regulačního orgánu vykonává poslanecká komise sestavená podle 

stranického klíče. „Parlamentní komise pro kontrolu RTVE se zabývá i celou řadou témat, 

která se vztahují k regionálnímu vysílání,“ dodává v této souvislosti Juan Roldán.
176

  

4.3.2 Právní úprava vysílání andaluské RTVA 

Regionální vysílatel zřízený vládou Autonomního společenství Andalusie dostal 

mimo jiné za úkol „propagovat historické, kulturní, vzdělávací a jazykové hodnoty 

andaluského národa ve vší bohatosti a rozmanitosti“.
177

 Divákům a posluchačům musí 

nabídnout program, který posílí „společenskou a ekonomickou soudržnost napříč 

rozličnými oblastmi,“ přičemž má klást důraz na podporu místní tvorby a přispívat 

tak k rozvoji audiovizuálního průmyslu v Andalusii.
178

 

Konkrétní podmínky a úkoly související s veřejnou službou má podle zákona vždy 

na období tří let stanovit kontrakt mezi RTVA a regionální vládou. Pro snazší plnění těchto 

povinností může RTVA spolupracovat s dalšími vysílateli a institucemi – formulace 

je velmi podobná příslušné pasáži zákona o celoplošné RTVE.
179

 Obdobně znějí 

i ustanovení ohledně organizační struktury. Správní rada je patnáctičlenná a volená 

regionálním parlamentem, jejího předsedu nahrazuje ředitel a kontrolním orgánem je opět 

parlamentní výbor, tentokrát jej však zřizuje regionální zákonodárný sbor. 
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4.4 Regionalita optikou královské charty BBC 

Model řízení a regulace vysílání veřejné služby ve Spojeném království prošel 

v loňském roce výraznou změnou. Nová královská charta po deseti letech ukončila činnost 

kontrolního orgánu BBC Trust a téměř sto let fungující instituce tak nově spadá stejně jako 

soukromí vysílatelé pod regulační pravomoci úřadu Ofcom. Dokument navíc počítá 

se spuštěním pilotního projektu, v jehož rámci se budou produkční společnosti moci 

ucházet o peníze na výrobu pořadů splňujících kritéria veřejné služby – a ty pak následně 

vysílat mimo programové okruhy BBC.
 180

 Charta zároveň volá po změnách v pro- 

gramových prioritách vysílání, a to včetně zdůraznění regionálního obsahu.
 
 

„BBC by měla odrážet různorodost Spojeného království jak ve své produkci, tak nabízenými 

službami. Výstižně a autenticky přitom musí zahrnout a vykreslit dnešní životy lidí ve Spojeném království, 

šířit povědomí o odlišných kulturách a alternativních pohledech, které formují jeho společnost. Musí zajistit 

poskytování obsahu a služeb, které naplňují potřeby národů, regionů a komunit Spojeného království. (…) 

Při objednávání a vysílání pořadů by BBC měla investovat do tvůrčích trhů každého z národů a přispívat tak 

k jejich rozvoji.“
181

 

Charta ukládá BBC povinnost zajistit reprezentaci všech národů a regionů
182

 nejen 

ve vlastní produkci určené pro domácí publikum, ale také při šíření britského obsahu 

do zahraničí.
183

 Napříč Spojeným královstvím má zároveň uzavírat partnerství 

s obchodními společnostmi i neziskovými organizacemi všech velikostí, zejména 

pak s místními producenty a dalšími firmami z oblasti „kreativního průmyslu“.
184

 

Podíl jednotlivých regionů na výrobě a vysílání musí být podle dokumentu součástí plánů 

na každý fiskální rok, a následně také výroční zprávy.
185

 Výslovnou povinností BBC je pak 

podpora regionálních a menšinových jazyků – konkrétně velštiny, skotské gaelštiny, irštiny 

a ulsterské skotštiny.
186
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Důraz, který britská vláda prostřednictvím královské charty klade na reprezentaci 

všech národů tvořících Spojené království, je velmi dobře patrný při pohledu 

na předepsané složení hlavního řídícího orgánu – Rady BBC. Tvoří ji 14 členů, z toho čtyři 

výkonní ředitelé (executive directors) včetně generálního ředitele a deset členů 

bez výkonných pravomocí (non-executive directors). Součástí této druhé skupiny jsou 

pak zástupci každého národa: Vždy jeden člen musí hájit zájmy Anglie, Skotska, Walesu 

a Severního Irska.
187

 Zbylá křesla v Radě BBC se neobsazují podle národnostního klíče. 

4.4.1 Dohled Ofcomu a podmínky operační licence 

Poměrně obecné úkoly, které pro BBC stanovila královská charta, od loňského roku 

podrobně rozvádí operační licence vydaná Ofcomem coby nově stanoveným externím 

regulátorem. Hlavní sídlo úřadu je v Londýně, za účelem získání dalšího úhlu pohledu 

ale Ofcom zřídil regionální kanceláře. Ty se v souvislosti s nově získanými pravomocemi 

a povinnostmi významně rozrostly, jak na příkladu edinburské pobočky dokládá Ian Small: 

„Od jejího založení až do loňska (2016) tam pracovalo kolem čtyř až šesti lidí. Teď Ofcom 

předpokládá, že do konce roku bude mít v Edinburghu zaměstnanců čtyřicet. (…) Spoustu času tráví právě 

sledováním BBC, převzetí role našeho regulátora pro ně představuje obrovskou zátěž. (…) Teď se podrobně 

věnují našemu návrhu na zřízení nového programu pro Skotsko. (…) Další lidé v něm pracují na možných 

změnách naší operační licence, hodnotí náš roční plán nebo to, kolik pořadů natáčíme mimo Londýn.“
188

 

Příkladem konkrétních požadavků, které Ofcom na BBC nově uvalil, jsou závazné 

kvóty na podíl regionálního obsahu ve vysílání celoplošných kanálů. Během každého 

kalendářního roku musí programy BBC One a BBC Two nabídnout divákům celkem 6 300 

hodin pořadů s regionální či národní tematikou, přičemž musí dodržet i další podmínky: 

- 700 hodin nezpravodajských pořadů v hlavním vysílacím čase; 

- 280 hodin nezpravodajských pořadů bezprostředně před začátkem 

či po skončení hlavního vysílacího času; 

- BBC One musí odvysílat nejméně 4 300 hodin zpravodajství národního 

či regionálního zájmu, z čehož 2 100 hodin bude v hlavním vysílacím čase.
189
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Ofcom zároveň stanovil podrobná kritéria, na základě kterých hodnotí míru 

regionality vyrobených pořadů. Jejich splnění je nutné k tomu, aby bylo náklady na daný 

pořad možné vykázat jako „network spend“ vázaný k příslušnému národu či regionu, 

například ve Skotsku. Tento ukazatel je důležitou součástí výročních zpráv – vypovídá 

o tom, zda BBC plní svou povinnost vyrábět pořady napříč Spojeným královstvím 

a podporovat tak rozvoj místního televizního průmyslu. Pojem „network spend 

in Scotland“ konkrétně značí částku, kterou BBC investovala ve Skotsku do výroby pořadů 

pro celoplošné vysílání. Jak podotýká Ian Small, nejde přitom jen o to, ve kterém studiu 

byl pořad fyzicky natočen. 

„Je tam finanční kritérium – ve Skotsku musí být utracena aspoň polovina rozpočtu. Ze Skotska musí 

být i přinejmenším 70 procent lidí, kteří se na výrobě podílejí, a třetí podmínka je, že produkční společnost, 

která pořad vyrábí, musí mít ve Skotsku udržitelné zázemí. Pokud vím, aby se pořad do téhle kategorie 

kvalifikoval, musíte splnit dvě z těchto tří podmínek.“
190

 

Tato kritéria nicméně nemusejí být definitivní – první rok v postavení regulátora 

znamenal pro Ofcom především určité adaptační období, kdy se musel detailně seznámit 

s fungováním celé BBC a porozumět všem aspektům její činnosti včetně působení 

v regionech. Zatímco královská charta se zřejmě v příštích letech nezmění, konkrétní 

podmínky stanovené ve vůbec první operační licenci se ještě – lidově řečeno – budou 

muset usadit. 

 

4.5 Dílčí závěr: Legislativní požadavky na regionalitu vysílání 

Součástí takřka všech zákonů, jejichž obsah byl předmětem této kapitoly, jsou 

výslovně formulované požadavky na věrné zobrazení kulturní a společenské rozmanitosti 

zemí, v nichž televize veřejné služby působí, a to napříč všemi jejími regiony. Zákon 

o České televizi je v porovnání s ostatními stručnější, po tvůrcích vysílání žádá pouze 

„rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních 

nebo etnických menšin“ a vyváženou reprezentaci regionů ve zpravodajství. Relativně 

nejnáročnější požadavky musí plnit BBC – dostatečná reflexe a věrné vykreslení života 

v jednotlivých regionech patří mezi její hlavní priority definované královskou chartou. 
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Španělský zákon o celoplošné RTVE se v této souvislosti od legislativy ostatních 

zemí v jednom ohledu výrazně odlišuje: Jako jediný na několika místech – často hned 

vedle požadavku rozmanitosti – zdůrazňuje povinnost vysílatele podporovat a posilovat 

územní celistvost státu. V konečném důsledku to znamená, že televize veřejné služby 

má zákonem předepsaný úhel pohledu například při informování o separatistických 

snahách Katalánska či Baskicka. Regionální média veřejné služby jsou naopak přímo 

navázána na místní autonomní parlamenty a řídí se pravidly, která stanovili regionální 

poslanci. Jak to na mediální scéně může vypadat, když se zájmy těchto dvou entit dostanou 

do sporu, ukázalo jednostranné vyhlášení nezávislosti Katalánska loni v říjnu. 

Před rozpuštěním regionální vlády a parlamentu (tedy zřizovatele tamních médií) 

španělský premiér zvažoval, zda nařídí obsazení katalánské televize TV3 a rozhlasu 

národní gardou. Ta měla zajistit „pravdivé, objektivní a vyvážené“ zpravodajství.
191

 

Obě média nakonec i navzdory stále probíhající krizi dál vysílají a nadále jsou ze strany 

Madridu terčem kritiky za údajnou jednostrannost. 

Výlučnou doménou zákona o České televizi je pak explicitní určení míst, ve kterých 

musí instituce provozovat regionální studia bez možnosti jejich zrušení či přesunu. Studia 

v Brně a Ostravě mají zároveň výsadní postavení v podobě minimální časové dotace 

pro své vlastní regionální vysílání. Španělský zákon ukládá RTVE obecně povinnost 

„vybudovat regionální strukturu“, kterou její vedení splnilo otevřením televizního studia 

v hlavním městě každého autonomního společenství. Televizní divizi dánské DR nevážou 

z hlediska stálé přítomnosti v regionech žádné zákonné podmínky, provinční studio 

v Aarhusu vybudovala z vlastního rozhodnutí. V případě BBC vznikla regionální 

pracoviště přirozeným vývojem sahajícím k počátku rozhlasového vysílání ve 20. století. 

„Glasgow je už tradičním hlavním městem skotských médií. (…) Tradičně sídlíme tady, i když naše 

hlavní sídlo se už jednou do Edinburghu přesunulo. Bylo to na začátku třicátých let 20. století, ale brzy 

po válce jsme se vrátili do Glasgow a od té doby jsme tady. Než jsme před deseti lety otevřeli tuto budovu, 

nějaký čas jsme přemýšleli, jestli se nepřesunout do středu Skotska, ale pak jsme se rozhodli, že poloha 

na břehu řeky Clyde je ideální. Snadno se sem dostanete, mohou za námi přijít diváci a zapojit se do vysílání. 

Nikdo nás netlačí, abychom byli právě tady.“ 
192

 

                                                 
191

 MINDER, Raphael. Spain Looks to Seize Catalonia Radio and TV as Crisis Mounts. The New 

York Times [online]. 2017-10-25 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2017/10/25/world/europe/the-catalonia-crisis-has-not-divided-spain-just-

its-media.html  
192

 Rozhovor s Ianem Smallem, viz příloha č. 5 

https://www.nytimes.com/2017/10/25/world/europe/the-catalonia-crisis-has-not-divided-spain-just-its-media.html
https://www.nytimes.com/2017/10/25/world/europe/the-catalonia-crisis-has-not-divided-spain-just-its-media.html
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Zatímco Česká televize má minimální podíl regionálního vysílání z Brna a Ostravy 

ze zákona stanoven na 25 minut v průběhu každého dne a zároveň musí v měsíčním úhrnu 

dodržovat alespoň dvacetiprocentní podíl regionální produkce ve vysílání celoplošných 

programů, operační licence Ofcomu ukládá BBC souhrnný počet hodin, které musí 

regionální produkci věnovat na dvou hlavních kanálech v rámci kalendářního roku. 

Výslovně přitom stanoví, jak velký podíl této časové dotace musí být odvysílán v hlavním 

vysílacím čase či bezprostředně před ním a po něm. Ve Španělsku je naopak legislativa 

v tomto ohledu velmi volná. „Žádné přesné kvóty, které by se regionálního vysílání týkaly, 

neexistují,“ potvrzuje Juan Roldán.
193

 Podobně je tomu i v Dánsku – v obou případech 

mohou ale obyvatelé sledovat nepřetržitý program samostatných regionálních televizí 

veřejné služby.  

Požadavek na zastoupení regionálních zájmů v kontrolním orgánu České televize 

formálně existuje – je součástí zákonných kritérií, která mají poslanci zohledňovat 

při volbě členů Rady ČT. Veřejná diskuze, která volbu zpravidla provází, ovšem dává tušit, 

že v praxi hraje ve výběru kandidátů hlavní roli spíše jejich spřízněnost s politickými 

stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně. Participace obyvatel regionů, místních 

samospráv a kulturních či vzdělávacích institucí s regionální působností na kontrole 

televizního vysílání je naopak základním principem fungování regionálních televizí 

veřejné služby v Dánsku, kde Rady reprezentantů čítající několik desítek členů volí většinu 

jejího představenstva. Královská charta BBC pak zaručila každému ze čtyř národů 

tvořících Spojené království jednoho zástupce v nejvyšším řídícím orgánu – Radě BBC – 

a regionální zastoupení aktuálně buduje i úřad Ofcom coby nový externí regulátor. 

Ve Španělsku jsou místní parlamenty přímo zřizovateli veřejnoprávních televizí, 

a tedy i kontrolní činnost prováděná v parlamentní komisi je přímo navázána na politickou 

(oproti Dánsku však pouze politickou) reprezentaci regionu. Celostátní médium RTVE je 

analogicky navázáno na španělský parlament, jehož komise se záležitostem regionálního 

vysílání věnuje, avšak zastoupení jednotlivých autonomních společenství není 

garantováno. Regionální poradní výbory, které ji měly zajistit, podle dostupných zjištění 

zřejmě zanikly ve víru legislativních reforem. 

  

                                                 
193

 Rozhovor s Juanem Roldánem, viz příloha č. 4 
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Tabulka č. 1: Přehled legislativních a exekutivních požadavků na regionalitu 

ve vysílání televizí veřejné služby 

Region J. Morava Východní Jutsko Andalusie Skotsko 

Organizace ČT Brno DR Aarhus194 TV2 ØJ RTVE RTVA BBC Scotland 

Regionální 

vysílání 
25 minut / den bez požadavků 

samostatná 

stanice 
bez požadavků 

samostatná 

stanice 

One: 445 h/r 

Two: 200 

h/r195 

Podíl na 

celoplošném 

vysílání 

20 % v součtu 

s TS Ostrava 
bez požadavků 

43 minut / den 

zpravodajské 

relace TV2196 

bez požadavků bez požadavků 

6 300 hodin 

(reg. pořady 

celkem) 

Povinnost 

zřízení studií 
Brno, Ostrava bez požadavků 

strukturu sítě 

určí ministr 

kultury 

„vybudování 

regionální 

struktury“ 

bez požadavků bez požadavků 

Reprezentace 

ve vedení 

ředitel TS je 

přímo 

podřízen GŘ 

bez požadavků  

rada 

reprezentantů 

volí 

představenstvo 

bez požadavků bez požadavků 
zástupce 

v Radě BBC 

Reprezentace 

v kontrolním 

orgánu 

formální 

kritérium pro 

volbu členů 

Rady ČT 

bez požadavků 
rada 

reprezentantů 

bez požadavků 

(dříve poradní 

reg. sbory) 

regulátorem je 

výbor reg. 

parlamentu 

skotská 

pobočka 

Ofcomu 

Není-li v poznámce uvedeno jinak, zdrojem dat jsou informace uvedené v této kapitole s odkazem na primární zdroj. 

 

                                                 
194

 Bez započtení sportovní a meteorologické divize DR, které byly přesunuty v roce 2018. 
195

 Operační licence BBC, s. 29–30  
196

 Kontrakt na veřejnou službu TV2 Østjylland na roky 2015–2018, s. 11 
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5 Organizace a finanční rámec regionálního vysílání 

Určujícím faktorem pro materiální i personální zabezpečení činnosti regionálních 

studií jsou v první řadě celkové rozpočty jejich zřizovatelů – tedy objem peněz, jejichž část 

je možné z centrály delegovat do jednotlivých regionů. Základní finanční rámec, v němž 

se televize veřejné služby pohybují, je v každé ze sledovaných zemí stanoven platnou 

legislativou, a to na dvou úrovních: právní předpisy určují jednak systém a výši veřejné 

podpory směřující k vysílatelům (například zavedení uživatelských poplatků, případně jiná 

forma financování), zároveň však také určují, zda si televize veřejné služby může 

vydělávat i jiným způsobem – napřikladprodejem vyrobených pořadů, vysíláním 

reklamních spotů, inzercí v rámci audiovizuálních služeb na vyžádání, případně 

zpoplatněním vysílání jako v případě státem vlastněné komerční televize TV2 Danmark.
197

 

Ve třech z námi sledovaných zemí – tedy ve všech s výjimkou Španělska, kde 

veřejnou službu hradí formou daně telekomunikační firmy a soukromí vysílatelé
198

 – tvoří 

zcela dominantní část příjmů veřejnoprávních televizí uživatelské poplatky. Fyzickými 

osobami jsou odváděny za každou domácnost vlastnící zařízení schopné příjmu signálu, 

v případě právnických osob se pravidla liší. Jednotlivé státy ovšem přistupují odlišně 

i k definici pojmu přijímač: zatímco v Dánsku
199

 a ve Spojeném království
200

 pramení 

povinnost hradit poplatek i z vlastnictví jakéhokoli přístroje, který je možné připojit 

k internetu (například počítače, mobilního telefonu i některých herních konzolí), z pohledu 

českých zákonů se přijímačem rozumí jen zařízení pro příjem signálu z pozemních 

vysílačů, satelitů a kabelových systémů.
201

 Výrazně se liší i výše poplatku 

– a samozřejmě také celková populace státu, tedy i počet poplatníků. Následující tabulka 

č. 2 ukazuje výrazné rozdíly v objemu uživatelských poplatků, a tedy i celkových rozpočtů 

sledovaných stanic. Ty mají samozřejmě zásadní dopad i na podobu jejich zázemí a aktivit 

ve sledovaných regionech, kterým se budou podrobně věnovat následující stránky. 

                                                 
197

 Viz podkapitola 3.2.2 
198

 Dle španělského zákona č. 8/2009 o financování RTVE, který je dostupný zde: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13988  
199

 
199

 Hvad koster medielicens? DR. [online] 2015-12-17 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

https://www.dr.dk/om-dr/licens/hvad-koster-medielicens  
200

 TV Licence types and costs. TV Licensing. [online] 2018 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

http://www.tvlicensing.co.uk/check-if-you-need-one/topics/tv-licence-types-and-costs-top2 
201

 Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, paragraf 2 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13988
https://www.dr.dk/om-dr/licens/hvad-koster-medielicens
http://www.tvlicensing.co.uk/check-if-you-need-one/topics/tv-licence-types-and-costs-top2
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Tabulka č. 2: Přehled výše uživatelských poplatků a celkových příjmů 

Stát 
Česká 

republika 
Dánsko Španělsko 

Spojené 

království 

Správce 

poplatku 

Česká televize 

Český rozhlas 
DR - BBC 

Roční výše 

poplatku 

1 620,- Kč 

540,- Kč202 
2 527,- DKK203 - 150,5 GBP204 

Přepočet 

na EUR205 

63,- 

21,- 
339,- - 172,- 

Organizace Česká televize DR TV2 ØJ RTVE RTVA BBC 

Příjem 

z poplatků 

5, 66 

mld Kč206 

3,72 

mld DKK207 

64,00 mil 

DKK208 
- - 

3,79 

mld GBP209 

Přep. na EUR 221,2 mil 499,5 mil 8,6 mil - - 4,3 mld 

Jiné 

významné 

zdroje 

- - - 

daň 

soukromých 

vysílatelů 

a tel. firem 

příspěvek 

regionální 

vlády 

 

reklama 

- 

obchodní činnost – například prodej pořadů či programových formátů, pronájem studií 

Roční výnosy 

celkem 

6,88 

mld Kč210 

4,10 

mld DKK211 

64,00 

mil DKK212 

980 

mil EUR213 

157,10 

mil EUR214 

4,95 

mld GBP215 

Přep. na EUR 268,89 mil 550,49 mil 8,59 mil 980 mil 157,10 mil 5,66 mld 

 

                                                 
202

 Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, paragraf 6 
203

 Hvad koster medielicens? DR. [online] 2015-12-17 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

https://www.dr.dk/om-dr/licens/hvad-koster-medielicens  
204

 TV Licence types and costs. TV Licensing. [online] 2018 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

http://www.tvlicensing.co.uk/check-if-you-need-one/topics/tv-licence-types-and-costs-top2  
205

 Orientační přepočty částek na EUR vycházejí z kurzu Citibank N.A. z 9. května 2018. 
206

 Rozpočet ČT na rok 2018, s. 4 
207

 Výroční zpráva DR za rok 2017, s. 23. Zohledněna je částka,která byla z vybraných uživatelských 

poplatků připsána přímo DR. 
208

 Kontrakt TV2 Østjylland na roky 2015–2018, s. 7 
209

 Výroční zpráva BBC za fiskální rok 2016/2017, s. 49 
210

 Rozpočet ČT na rok 2018, s. 4 
211

 Výroční zpráva DR za rok 2017, s. 13 
212

 Na webových stránkách TV2ØJ ani ministerstva kultury se autorovi nepodařilo dohledat rozpočet 

či účetní závěrku. Stanice však vyjma podílu na poplatcích nemá významné zdroje příjmů, přivydělat 

si může sponzoringem či prodejem vlastních pořadů. 
213

 RTVE cierra sus cuentas de 2017 con un resultado positivo de 25 millones de euros. Sala de 

comunicación RTVE [online]. 2018-02-28 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

http://www.rtve.es/rtve/20180228/rtve-cierra-cuentas-2017-resultado-positivo-25-millones-

euros/1686266.shtml  
214

 Výroční zpráva RTVA za rok 2015, s. 74 
215

 Výroční zpráva BBC za fiskální rok 2016/2017, s. 49 

https://www.dr.dk/om-dr/licens/hvad-koster-medielicens
http://www.tvlicensing.co.uk/check-if-you-need-one/topics/tv-licence-types-and-costs-top2
http://www.rtve.es/rtve/20180228/rtve-cierra-cuentas-2017-resultado-positivo-25-millones-euros/1686266.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20180228/rtve-cierra-cuentas-2017-resultado-positivo-25-millones-euros/1686266.shtml
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5.1 Česká televize v Brně 

Studio České televize v Brně 

zajišťuje výrobu pořadů pro celoplošné 

programy ČT a připravuje regionální 

zpravodajské vysílání pro Jihomoravský 

a Zlínský kraj. Jeho signál však přijímá 

i část obyvatel Vysočiny.
216

  

Z organizačního hlediska spadá 

pod brněnské studio ještě zpravodajská 

redakce ve Zlíně. Na přípravě regionál- 

ního zpravodajství se obsahově podílí 

i redakce v Jihlavě, která organizačně 

spadá pod oblast „Regiony Jihozápad“ 

s centrem v Českých Budějovicích.  

Česká televize provozuje zpravodaj- 

skou redakci v každém krajském městě. 

Standardně ji tvoří dva redaktoři, dva 

kameramani a jeden produkční.
217

 ČT tyto redakce v Čechách postupně doplňuje o oblastní 

zpravodajská studia schopná samostatně vysílat. Tato studia zatím fungují v Hradci 

Králové a Českých Budějovicích. 

„Myslím si, že žádná jiná televize v tuto chvíli nemá tak širokou síť redakcí. 

Kdybyste chtěl porovnávat jejich význam v dalším rozvoji, tak rozvoj tohoto typu 

přítomnosti televize rozhodně není tak výrazný jako rozvoj schopnosti přímo 

vstupovat,“
218

 předvídá směr dalšího vývoje regionálního zpravodajství České televize 

ředitel brněnského studia Jan Souček. 

  

                                                 
216

 Vysočina je na schematické mapě vyznačena světle žlutou barvou. Regionální vysílání z Brna 

sledují především obyvatelé jihovýchodní části kraje. 
217

 BĚLKA, 2016, s. 37-38 
218

 Rozhovor s Janem Součkem, viz příloha č. 1 

Tabulka č. 3: Základní informace o studiu 

České televize v Brně 

 

Televizní studio Brno 

Působnost Jihomoravský kraj 

Zlínský kraj 

částečně Vysočina 

Rozloha 18 000 km
2
 (včetně Vysočiny) 

Populace 2 270 000 (včetně Vysočiny) 

TV studia Brno 

Redakce Brno, Zlín, Jihlava 

Zaměstnanci 240 (+5) 
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On sám však ani jako nejvyšší představitel ČT v Brně místní zpravodajskou produkci 

neřídí – strategie dalšího rozvoje zpravodajství je primárně v gesci ředitele zpravodajství 

sídlícího v Praze, vlastní novinářská činnost v krajských redakcích pak podléhá 

šéfredaktorovi regionálního zpravodajství.   

5.1.1 Kompetence a vztahy s centrálou 

Výše nastíněné rozdělení kompetencí je pro regionální působení České televize 

typické. Instituce uplatňuje takzvaný maticový systém řízení.
219

 Pokud se zaměříme 

na pozici kteréhokoli zaměstnance brněnského studia v organizační struktuře ČT a budeme 

hierarchicky postupovat směrem nahoru, vždy se nakonec dostaneme k řediteli TS Brno, 

který je ze zákona přímým podřízeným generálního ředitele. Vedoucí zaměstnanci 

jednotlivých úseků v Brně jsou však zároveň určitým mostem k pražské centrále: 

„Organizačně to jsou podřízení ředitele brněnského studia, ale pokud jde o metodické vedení, 

tak šéfka brněnského centra dramaturgie je metodicky podřízená dokonce dvou lidí na prvním stupni řízení 

v Praze, ředitele vývoje a ředitele programu.“
220

 

Přestože stanovení vnitřní organizační struktury je v kompetenci ředitele studia, 

právě s ohledem na maticové řízení byly tamní útvary v nedávné době přeskupeny tak, 

aby odpovídaly jednotlivým divizím ČT v Praze. V rámci brněnského studia tak aktuálně 

fungují tyto vnitřní útvary: centrum zpravodajství, redakce sportu, centrum dramaturgie, 

výroba, technika, ekonomika a provoz, marketing a komunikace, právní útvar a personální 

útvar. Vedoucí každého z těchto úseků má v Praze přinejmenším jednoho metodického 

nadřízeného – ředitele na prvním stupni řízení.
221

  

  

                                                 
219

 Matrix structure – každý zaměstnanec je zařazen do běžné vertikální struktury s přímým 

nadřízeným, který odpovídá za jeho rozvoj, vzdělávání či administrativu spojenou s výkonem práce a 

vyplácením mezd. Zároveň však existují týmy s vlastními vedoucími, které prostupují jednotlivé 

organizační složky společnosti a věnují se například konkrétním projektům. Viz například 

CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. Praha: Grada Publishing, 

2010. ISBN 978-80-247-3348-7 
220

 Rozhovor s Janem Součkem, viz příloha č. 1  
221

Organizační struktura ČT Brno [cit 2018-04-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ts-

brno/lide/organizacni-struktura/  

http://www.ceskatelevize.cz/ts-brno/lide/organizacni-struktura/
http://www.ceskatelevize.cz/ts-brno/lide/organizacni-struktura/
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Televizní studio v Brně nemá právní subjektivitu. Na druhou stranu však zákon jeho 

řediteli přiznal možnost uzavírat jménem ČT smluvní vztahy ve věcech, které 

se brněnského studia týkají – s výjimkou převodu či zastavení nemovitostí.  

„Uzavírání smluv s umělci při vzniku pořadů, nebo dejme tomu smlouvy na zajištění služeb 

pro funkci toho studia, jsou v naprosto dominantní míře skutečně v kompetenci lidí v tom studiu. Nad určitou 

finanční hodnotu je to pak v kompetenci ředitele studia. Podpisový řád potom určuje finanční limity. 

Pokud ta nakupovaná služba nebo například honorář umělce přesahuje tento limit, tak pravomoc podepsat 

takový právní akt je stanovena ať už pro finančního ředitele v Praze, nebo pro generálního ředitele.“
222

 

V kompetenci brněnského studia jsou i veškeré personální otázky, pokud respektují 

předem projednané mantinely – ředitel ČT Brno například nemůže svévolně navyšovat 

schválený počet zaměstnanců. K roku 2016 pracovalo v Televizním studiu Brno 240 lidí, 

tedy desetina oproti pražské centrále a zhruba 8 procent celkového počtu zaměstnanců.
223

 

5.1.2 Financování provozu a „výrobní úkol“ 

Při tvorbě rozpočtu Česká televize neposkytuje regionálním studiím žádnou pevnou 

částku ani přesný podíl z vybraných uživatelských poplatků. Prostředky se do Brna 

dostávají dvěma cestami. Provozní rozpočet – tedy režijní a osobní výdaje – je sestaven) 

na základě toho, kolik peněz bylo potřeba na pokrytí běžného provozu v uplynulých letech 

a zda se od té doby nezměnila situace: roli hraje například růst mezd. Druhou složkou 

rozpočtu je takzvaný výrobní úkol – tedy prostředky, které studio získá na výrobu pořadů 

schválených programovou radou. 

„Výrobní úkol vzniká v principu na základě nabídky a poptávky. To znamená, že když pomineme 

ty takzvaně běžící pořady, o kterých se ví, že pokračují dál, ať už je to zpravodajství nebo třeba Sama doma, 

Dobré ráno nebo třeba AZ kvíz, tam prostě víme, že to pokračuje, a umíme odhadnout rozpočtové náklady, 

tak potom do toho vstupuje proces vývoje nových formátů a v tomto smyslu ten rozpočet vlastně vzniká 

v průběhu celého roku. Tak, jak producenti průběžně přihlašují nové pořady na programovou radu, která 

rozhoduje o tom, zda a za jakých podmínek se ten pořad bude vyrábět, tak pokud pořad projde 

programovou radou a je schválen jeho rozpočet, tak v tu chvíli se překlopí peníze do rozpočtu studia.“
224

 

                                                 
222

 Rozhovor s Janem Součkem, viz příloha č. 1 
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Podle výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2016 činily celkové náklady TS Brno 

v souhrnu 333 milionů korun, což činí 9,7 procenta nákladů celé České televize.
225

 Zpráva 

nicméně neuvádí podíl jednotlivých studií na výrobním úkolu. V souhrnu tvořil výrobní 

úkol České televize 32,9 procent celkových vynaložených nákladů, tedy 2,2 miliardy Kč. 

Vedle běžných provozních výdajů a výrobního úkolu Česká televize v uplynulých 

letech významně investovala do výstavby nového studia v Brně-Líšni. Vývoj, výrobu 

i vysílání pořadů do něj z již nevyhovujících prostor přesunula v průběhu léta a podzimu 

2016. Výstavba stála přes 274,5 milionu Kč a vynaložené náklady se ČT částečně vrátily 

prodejem dvou uvolněných paláců v centru města. Získala za ně přes 150 milionů Kč.
226

 

 

 

5.2 Televize v Aarhusu 

Pozice Aarhusu na dánském tele- 

vizním trhu v posledních letech výrazně 

posílila. Zdejší studio DR sice dodává 

obsah pro vysílání již od sedmde- 

sátých let, jak ovšem doloží následující 

stránky, ve východním Jutsku se v rámci 

„plánu přesunu do regionů“ nově usadilo 

hned několik oddělení, která donedávna 

sídlila v kodaňské centrále největší dánské 

veřejnoprávní instituce. Aktivity DR 

na regionální úrovni doplňuje samostatná 

stanice TV2 Østjylland.  

DR neprovozuje regionální televizní 

vysílání (rozhlasové ovšem ano) a jeho 

aarhuské studio se věnuje výhradně tvorbě 

obsahu určenému všem divákům a uživa- 
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 Zpráva o hospodaření ČT za rok 2016, s. 29  
226

 Výroční zpráva ČT za rok 2016, s. 177 

Tabulka č. 4: Základní informace o televizích 

veřejné služby ve východním Jutsku 

 

DR Aarhus (černá barva) 

Působnost celoplošné vysílání 

Zaměstnanci cca 350 

TV2 Østjylland (červená barva) 

Působnost východní Jutsko 

Rozloha 5 800 km
2 

Populace 884 000 

Zaměstnanci cca 70 
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telům v Dánsku. Ilustrační mapka tak v jeho případě znázorňuje především geografickou 

polohu pevninského Aarhusu vzhledem ke Kodani – obě města dělí zhruba 200 kilometrů 

a především moře. Zásadnější význam má mapa pro pochopení územní působnosti 

regionálních stanic sítě TV2. Dánsko je od roku 2007 členěno na pět regionů, přičemž 

o televizní pokrytí většiny současného regionu Midtjylland (střední Jutsko) se dělí hned 

dvě stanice sdružené do sítě TV2: vedle námi sledované stanice také TV Midtvest.
227

 

Regionální stanice totiž vznikaly v 80. a 90. letech, kdy byla země dělena na jedenáct 

celků, podle nichž ministerstvo kultury vytyčilo i působnost stanic. Po redukci počtu 

regionů až na výjimky zůstala beze změn.
228

 

5.2.1 TV2 Østjylland a spolupráce na obchodní bázi 

Stanice sdružené pod značkou TV2 jsou formálně nezávislé, avšak spolupracují 

v hraničních oblastech či při zpracovávání témat týkajících se regionální politiky 

– obě televize působící ve středním Jutsku sledují politické a volební dění, jehož centrem 

je město Viborg jako sídlo regionu Midtjylland. Obvyklé je i sdílení celých zpracovaných 

materiálů, které síť TV2 koordinuje prostřednictvím pravidelných denních tele- 

konferencí.
229

 Vedle TV Midtvest takto s TV2 Østjylland spolupracují i stanice TV Syd 

a TV2 Nord, a to v oblasti zpravodajského pokrytí jižní a severní hranice regionu. 

Spolupráce má často obchodní charakter: jednotlivé příspěvky, hrubé materiály 

i celé pořady si stanice prodávají. Například právě TV2 Østjylland touto cestou v roce 

2017 získala 2,1 milionů DKK a nakoupila obsah v hodnotě zhruba 1,5 milionu DKK.
230

 

Tento typ obchodní spolupráce v roce 2017 doplnila integrace parlamentního 

zpravodajství pro téměř všechny regionální stanice do gesce TV2 Danmark. Regionální 

televize s výjimkou kodaňské TV2 Lorry nově od celoplošné televize získávají obsah 

zaměřený na parlamentní či vládní agendu s dopadem na jednotlivé regiony. Tento model 

                                                 
227

 Žlutou barvou je na mapce vyznačen celý region Midtjylland, výraznější odstín pak značí přímo 

oblast východního Jutska spadající do působnosti TV2ØJ. Druhá červená značka v regionu 

představuje město Holstebro, odkud vysílá sesterstká stanice TV MidtVest. 
228

 Jednou z výjimek bylo přičlenění malé komuny Mariager, která původně patřila do zrušeného 

aarhuského okresu, k regionu Nordjylland (severní Jutsko). TV2ØJ v roce 2011 oznámila, 

že zpravodajství z této oblasti přenechává TV2 Nord, a požádala ministerstvo o změnu působnosti. 
229

 BĚLKA, 2016, s. 45 a 46 
230

 Zpráva o plnění veřejné služby TV2OJ za rok 2017, s. 13 
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nahradil dřívější praxi, kdy měly jednotlivé regionální stanice veřejné služby v Kodani 

vlastní štáby, případně je do parlamentu příležitostně vysílaly z domovských redakcí.
231

 

Finanční rámec fungování TV2 Østjylland je dán především pevnou částkou, kterou 

ministerstvo kultury pro roky 2015 až 2018 stanovilo na 64 milionů DKK za rok.
232

 

Jde o garantovaný podíl z vybraných uživatelských poplatků, který na účet stanice zasílá 

DR. Regionální stanice TV2 nesmějí na svých programech vysílat reklamu s výjimkou 

sponzorských vzkazů. Regionální reklama má prostor v odpojovaných oknech 

na programu TV2 Danmark, příjmy z ní však putují do rozpočtu celoplošné stanice.
233

 

5.2.2 DR Aarhus: kreativní centrum s celostátní působností 

Jádrem aarhuského studia DR je stejnojmenné oddělení (DR Aarhus) zodpovídající 

za vývoj a výrobu televizních pořadů. Organizačně spadá pod korporátní divizi DR 

Danmark vytvářející obsah, jehož hlavním úkolem je reflektovat různé aspekty života 

v zemi. DR Danmark stojí v rámci struktury instituce na rovni dalším divizím dodávajícím 

obsah (zpravodajství, sport, kultura), útvaru DR Medier fungujícím jako dramaturgické 

centrum a správce všech vysílacích platforem (zde vznikají programová schémata 

a koncepce jak televizního vysílání, tak například i webových stránek a aplikací) 

a integrované provozní divizi DR Økonomi, Teknologi og Medieproduktion.
234

  

Ředitelka DR Danmark je členkou šestičlenné Rady ředitelů DR (bestyrelsesansatte 

direktører), která projednává strategické otázky týkající se obsahu vysílání a další 

produkce. Zároveň je manažerkou divize na prvním stupni řízení, tedy bezprostředně 

pod generálním ředitelem celého DR. „Jejím hlavním úkolem je napříč všemi našimi 

divizemi a platformami zajistit, že DR ve svém obsahu odráží celé Dánsko z geografického 

i demografického hlediska a že je přítomné po celé zemi,“ uvádí Signe Aggerholmová.
235

 

Do gesce ředitelky DR Danmark spadají všechny „obvodní“ rozhlasové stanice sdružené 

pod společným vedoucím, nové centrum popularizace vědy v Aalborgu, několik 

publicistických a diskuzních pořadů vznikajících v Kodani a zejména právě studio 
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v Aarhusu. Jeho součástí je i produkční zázemí pro celou divizi, které spravuje veškerou 

techniku a přiřazuje jednotlivým pořadům výrobní pracovníky. „Dokonce i naše oddělení 

v Kodani využívá produkční oddělení sídlící tady,“ upřesňuje vedoucí DR Aarhus Signe 

Aggerholmová.
236

 

Samotné oddělení DR Aarhus se pak zabývá výlučně vývojem programových 

formátů v určených oblastech. Těmi jsou dokumentární tvorba, magazíny o životním stylu 

a společnosti, dokumentární tvorba a vysílání pro děti. Zařazení programů do výroby musí 

následně schválit vedení divize DR Medier, které následně všechny pořady interně 

„nakupuje“ od jednotlivých obsahových divizí napříč celou institucí. 

„Jakmile dostaneme příkaz k výrobě pořadu od dramaturgického centra DR Medier v Kodani, 

můžeme samostatně provádět všechny kroky související se samotným výrobním procesem, až na několik 

‚podpisových‘ zastávek. Ke spolupráci s DR Medier se pak nicméně musíme vrátit, když dojde na fázi 

vysílání a marketingu – tyto procesy zařizuje výhradně Kodaň.“
237

 

5.2.3 Plán posílení DR v regionech 

„Až donedávna v aarhuské budově DR pracovala především různá oddělení spadající 

pod DR Danmark – s výjimkou velmi malých podpůrných týmů příslušejících k divizi 

účetnictví, technické podpory a správy budov,“ popisuje Signe Aggerholmová.
238

 

Od roku 2016 ovšem instituce zahájila přesun podstatné části svých oddělení, 

která se věnují samotnému vývoji a výrobě pořadů, mimo hlavní město – konkrétně 

do Aarhusu a  Aalborgu. Zatímco v roce 2013 DR uvádělo, že v Aarhusu pracuje zhruba 

200 zaměstnanců,
239

 loni už jich bylo 350.
240

 DR k roku 2016 zaměstnávalo 2 766 lidí,
241

 

v aarhuském studiu tedy pracuje téměř 13 procent z nich. 

Mezi prvními ve městě roku 2016 vzniklo nové oddělení kulturní divize. Aarhus byl 

totiž pro rok 2017 zvolen evropským hlavním městem kultury, což přineslo výrazné 

navýšení počtu akcí a festivalů, jimž se DR věnovalo. S cílem ‚lépe odrážet celé Dánsko‘ 
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byly zároveň oznámeny i další výrazné změny v geografickém uspořádání DR, které 

vyvrcholily v roce 2018 přesunutím celých oddělení sportovního zpravodajství a počasí. 

Kapacita stávajícího areálu DR v Aarhusu pro zpravodajská oddělení nestačila, DR 

pro ně tedy našlo zázemí v nově vybudovaném kulturním centru DOKK1 na pobřeží, 

kde vznikla studia s výhledem na město i moře. 

5.2.4 Finanční rámec činnosti DR v Aarhusu 

DR ve svých výročních zprávách nerozlišuje, jak velká část rozpočtu během roku 

putovala do Aarhusu. Je proto nutné spolehnout se na informace Signe Aggerholmové: 

„Obrat mých oddělení v Aarhusu je obvykle kolem 140 až 150 milionů dánských korun ročně. 

Dalších zhruba 20 milionů DKK přidá obvod DR Østjylland. Obrat produkčního oddělení je už zahrnutý 

v těch 150 milionech. Bohužel nevím přesně, jaký je obrat aarhuského oddělní DR Kultur, ale řekla bych, 

že to bude také zhruba 20 milionů. DR Sport má, pokud si dobře vzpomínám, obrat mezi 50 a 60 miliony, 

ale spadají pod něj i sportovní vysílací práva. 

Ta část DR v Aarhusu, která spadá pod divizi DR Danmark, má nicméně určitě obrat kolem 170 

milionů DKK ročně. Rok od roku se to samozřejmě liší. Většina oddělení totiž nemá pevné roční „příděly“ 

peněz, ale vydělává si je během roku – podle toho, zda v DR Medier přebývají prostředky na nákup, případně 

po nás potřebují nějaký konkrétní produkt nebo sami přijdeme s nápadem, do kterého se tak zamilují, 

že nedokážou odolat a koupí ho.“
242

 

Částka kolem 170 milionů dánských korun, s nimiž každoročně hospodaří aarhuská 

část DR Danmark, představuje zhruba 13 procent celkových ročních nákladů DR 

na výrobu a vysílání – v roce 2016 instituce v této rozpočtové kategorii vykázala náklady 

ve výši 1,273 miliardy dánských korun.
243

 Jak ovšem upozorňuje Aggerholmová, 

neexistuje absolutně žádná garance toho, kolik peněz bude každý rok putovat 

do Aarhusu.
244

 Pevný roční rozpočet má pouze místní rozhlasová stanice a oddělení 

dokumentární tvorby, zbylá oddělení získávají finance přímo na základě schválených 

projektů zařazených do výroby. 
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5.3 Televize v Andalusii 

Dvojkolejnost legislativního 

rámce rozhlasového a televizního 

vysílání ve Španělsku, kterou jsme 

popsali v předchozí kapitole, se 

samozřejmě odráží i v postavení 

regionálních stanic a studií veřejno- 

právních vysílatelů. Obyvatelé 

Andalusie tak mohou sledovat vysílání 

celoplošné TVE, která svou strukturu 

mimo Madrid vybudovala převážně – 

s výjimkou Katalánska a Kanárských 

ostrovů lze použít i výraz výlučně – 

pro potřeby zpravodajských pořadů. 

Alternativou je pro ně vysílání 

instituce RTVA pod obchodní značkou 

Canal Sur, která je samostatnou 

právnickou osobou, jejímž zřizova- 

telem je andaluský regionální 

parlament. 

Jak španělský zákon o RTVE, tak i andaluský právní předpis zřizující RTVA, 

ukládají vysílatelům povinnost vzájemné spolupráce. Přestože spolu obě instituce bojují 

o stejné rozhlasové i televizní publikum, podle ředitele regionálních center celoplošné 

RTVE to nevede k vzájemným antipatiím. „Vztahy s ostatními veřejnoprávními médii, 

která působí na regionální úrovni, jsou ve všech oblastech výtečné. Se všemi pravidelně 

spolupracujeme na bázi každodenní výměny zpravodajského obsahu a vzájemně 

se informujeme o své činnosti,“ konstatuje Juan Roldán.
245

 Následující stránky nabízejí 

přehled o fungování obou subjektů z hlediska organizace a financí. 
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Tabulka č. 5: Základní informace o televizích 

veřejné služby v Andalusii 

 

Andalusie 

Rozloha 87 000 km
2 

Populace 8 379 000 

RTVE Andalucía 

Zaměstnanci 128 

Studio Sevilla
 

Redakce Almería, Cádiz, Córdoba, 

Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga, Sevilla 

RTVA – Canal Sur 

Zaměstnanci 1 483 

Studia: Almería, Cádiz, Córdoba, 

Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga, Sevilla, Madrid 
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5.3.1 Teritoriální centrum RTVE 

Celoplošný vysílatel RTVE provozuje v Andalusii takzvané teritoriální centrum 

(centro territorial). Jedná se o organizační složku, jakých ve stejné podobě existuje 

po celém Španělsku patnáct.
246

 Všechna se věnují především výrobě a vysílání 

zpravodajství, mají stejnou organizační strukturu a podléhají centrálnímu ředitelství 

v Madridu, kde za koordinaci jejich aktivit zodpovídá ředitel regionálních center. 

Ten paralelně podléhá dvěma osobám: řediteli rozhlasu RNE a ředitelce zpravodajského 

obsahu TVE.
247

 

„Regionální centra mohou samostatně fungovat ve všech odvětvích, která se týkají jejich regionálního 

vysílání a pořadů v rozhlasu i televizi. Sama si určují rozdělení pracovních povinností mezi jednotlivé 

zaměstnance a samostatně spravují vlastní rozpočet. Veškeré kompetence v oblasti organizační struktury 

regionálních center nebo pravidel zasahujících do oblasti řízení lidských zdrojů naopak vykonává přímo 

celostátní centrála v Madridu.“
248

  

Andaluské teritoriální centrum sídlí v Seville a za jeho každodenní chod odpovídá 

regionální ředitel. „Tomu je podřízen vedoucí zpravodajství, vedoucí pro média a výrobu 

a vedoucí administrativy. Pod nimi pracují produkční asistenti, rozhlasoví a televizní 

redaktoři, administrativní pracovníci a vedoucí provozních skupin, které zajišťují údržbu 

a provoz rozhlasových studií a vysílacích pracovišť,“ popisuje Juan Roldán.
249

 Teritoriální 

centrum doplňují ještě zpravodajské redakce v sedmi hlavních městech jednotlivých 

provincií. Celkem má RTVE v Andalusii podle Roldána 128 zaměstnanců,
250

 

což by odpovídalo dvěma procentům z celkového počtu 6 290 lidí zaměstnaných 

v celé instituci k roku 2016.
251
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 Vedle teritoriálních center existují v rámci RTVE ještě takzvaná produkční centra. Ta jsou dvě 
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podléhají přímo vedení TVE. Viz REGUERO, SOPENA a GINESTA, 2006, s. 1, a organizační 

struktura RTVE, s. 6. 
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Roldán zároveň uvádí, že na pracovištích mimo Madrid RTVE v souhrnu 

zaměstnává téměř 2 000 pracovníků.
252

 Teritoriální centra spolu s provinčními 

zpravodajskými jednotkami k roku 2015 v souhrnu zaměstnávaly 998 lidí,
253

 přičemž 

právě to andaluské bylo vzhledem k počtu zaměstnanců výrazně největší. Rozdíl mezi 

dvěma uvedenými čísly pak vyplňují zaměstnanci větších produkčních center v Barceloně 

a na Kanárských ostrovech.  

RTVE ve svých výročních zprávách neuvádí, jaké finanční prostředky putují 

do jednotlivých regionů. Poslední veřejně přístupná data se týkají rozpočtového období 

2013 až 2015, pro který RTVE počítala s celkovými výdaji teritoriálních center 

(opět vyjma Katalánska a Kanárských ostrovů) ve výši 88,2 milionů eur za rok.
254

 

Naprostou většinu této částky tvořily personální náklady (69,6 milionů eur), samotná 

výroba a vysílání televizních pořadů z regionů pak měla vyjít na tři miliony eur. 

Částky, které mají k dispozici jednotlivá teritoriální centra, jsou každoročně určeny 

centrálou RTVE v Madridu. Rozpočet je podle Juana Roldána vždy sestaven „tak, aby 

odpovídal ekonomickým potřebám provozu a tvorby“.
255

 

5.3.2 Andaluská veřejnoprávní televize 

V případě instituce RTVA není třeba dlouze pojednávat o její pozici v jakékoli 

organizační struktuře: coby veřejnoprávní vysílatel na regionální úrovni se zodpovídá 

pouze vlastnímu zřizovateli, kterého reprezentuje komise místních poslanců. RTVA studia 

vybudovala ve všech hlavních městech andaluských provincií, celkem má tedy na území 

regionu osm pracovišť. K tomu navíc otevřela vlastní pracoviště v Madridu, které 

se zabývá zejména politickým zpravodajstvím. Jednotlivá pracoviště v provinčních 

metropolích RTVA nazývá teritoriální ředitelství (dirección territorial).
256

 Podléhají 

korporátní centrále v Seville, kde sídlí ředitelství rozhlasového a televizního zpravodajství, 

techniky, strategie i obchodu. 
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RTVA k roku 2015 zaměstnávala 1 483 lidí, z čehož 917 bylo pracovníky televize, 

283 administrativně patřilo k rozhlasu a stejný byl počet korporátních zaměstnanců. 

V jednotlivých provinciích se počet zaměstnanců pohyboval mezi 12 a 57, přičemž většina 

teritoriálních center měla kolem 40 zaměstnanců.
257

 Z výroční zprávy lze vyčíst, 

že ekonomická ani personální situace není z pohledu vysílatele ideální: 

„Rozpočtové zákony autonomního společenství od roku 2010 postupně zavádějí omezení a zákazy 

vztahující se k přijímání zaměstnanců. Od začátku roku 2013 až po celý rok 2015 nebyl do naší společnosti 

ve skutečnosti přijat ani jeden nový pracovník. Zároveň vznikla řada ‚volných míst‘ z různých příčin (úmrtí, 

invalidita, odchody do penze a podobně), což vzhledem k nedostatku pracovní síly na některých klíčových 

pozicích vede k přetěžování stávajících zaměstnanců a ztěžuje naplňování nezbytné veřejné služby.“
258

 

Instituce v roce 2015 hospodařila se 157,1 miliony eur,
259

 přičemž zhruba 85 procent 

jejích příjmů tvoří každoročně příspěvek z regionálního rozpočtu Andalusie. RTVA 

na rozdíl od celoplošné veřejnoprávní televize vysílá reklamu, která tvoří převážnou 

většinu zbylých příjmů regionálního vysílatele. 

 

5.4 BBC Scotland 

Regionální kabinet po přelomu tisíciletí vážně uvažoval o tom, zda by ve Skotsku neměla 

fungovat jeho vlastní televize veřejné služby. „V roce 2010 vláda schválila a zveřejnila 

zprávu s doporučením založit Scottish Broadcasting Corporation jako samostatnou 

instituci. Skotský parlament souhlasil, že by bylo dobré to udělat. Žádný z těchto orgánů 

ale nepřišel na to, kde by se daly sehnat peníze, takže tato myšlenka padla,“ vzpomíná Ian 

Small z vedení BBC Scotland.
260

 Skotská národní strana měla již dokonce vypracovaný 

plán vzniku a fungování SBC pro případ, že by se Skoti v referendu roku 2014 rozhodli 

pro samostatnost.
261

 Jelikož však taková situace nenastala, následující stránky budou 

monotematické – věnované skotské divizi BBC. 
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5.4.1 Síť televizních a rozhlasových studií 

Jak upozornila již Skotsku věnovaná 

část třetí kapitoly, rozvoj televizních studií 

BBC ve Skotsku (a nejen tam) byl úzce 

svázaný s dříve vytvořenou sítí rozhla- 

sových stanic. Televizní technologie byly 

postupně zprovozňovány v některých 

z měst, kde již měla BBC fungující tým 

redaktorů, techniků a tvůrců. 

Na ilustrační mapce jsou červenou 

barvou zobrazena místa, ve kterých 

v současnosti fungují televizní studia 

– od velkých televizních produkčních 

komplexů v Glasgow až po menší, 

ale schopná samostatného vysílání. Čer- 

nou barvou jsou pak vyznačena roz- 

hlasová studia, z nichž některá jsou 

vybavena technologií pro vstup do tele- 

vizního vysílání. Stručný přehled o účelu 

jednotlivých studií rozesetých po celém 

Skotsku poskytl pro účely této práce Ian 

Small: 

„Napříč Skotskem máme třináct studií. 

Na severu jsou to Shetlandy a Orkneje, kde fungují 

především komunitní rozhlasové stanice. Z Inver- 

ness vysílá hlavně rádio, ale také část 

zpravodajství v gaelštině. V Aberdeenu připra- 

vujeme vysílání pro venkov, pracuje tam asi čtyřicet lidí. Když půjdeme dál podél pobřeží, dorazíme 

do Edinburghu, kde máme dvě studia. Jedno z nich vytváří hlavně rozhlasové reportáže a náboženské 

vysílání, vysíláme odtamtud hodně mluveného slova a má vlastní zpravodajskou divizi. S ní je propojený 

náš parlamentní tým, který přímo z Holyroodu připravuje zpravodajství z parlamentu a jeho výborů. 

                                                                                                                                                    
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/11826766/Nicola-Sturgeon-demands-new-

Scottish-BBC-TV-channel.html  

Tabulka č. 6: Základní informace o divizi 

BBC Scotland 

 

BBC Scotland 

Působnost Skotsko 

Rozloha 78 000 km
2
 

Populace 5 425 000 

Zaměstnanci 1 104 

TV studia Aberdeen, Edinburgh, 

Glasgow, Stornoway 

Rozhlas Dundee, Dumfries, Inverness, 

Kirkwall, Lerwick, Selkirk 

 

https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/11826766/Nicola-Sturgeon-demands-new-Scottish-BBC-TV-channel.html
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/11826766/Nicola-Sturgeon-demands-new-Scottish-BBC-TV-channel.html
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V Glasgow provozujeme tři centra – jedno z nich je Pacific Quay (…), tedy naše hlavní produkční 

centrum. Asi dvě míle odtud po proudu řeky je Dumbarton, kde natáčíme naši každotýdenní telenovelu River 

City a kde jsou i další studia, ve kterých vytváříme zábavné pořady pro celoplošné vysílání. Další objekt 

máme nedaleko radnice, sídlí tam symfonický orchestr BBC Scotland. 

Když budeme postupovat zpátky na sever, dojdeme do Stornoway, kde vzniká většina našeho vysílání 

v gaelštině. U jižní hranice pak máme Selkirk a Dumfries. To jsou malé zpravodajské redakce, kde vzniká 

především rozhlasové vysílání. Jsou tam ale i malá televizní studia, takže když někoho z té oblasti chceme 

dostat do vysílání, může přijít tam. Poslední malou pobočku máme v Dundee, což je zhruba mezi 

Edinburghem a Aberdeenem, ale ta je opravdu malá. V blízké budoucnosti budeme velmi podrobně zvažovat, 

jak ji rozšířit.“
262

 

Ve všech zmíněných skotských lokalitách pracovalo k roku 2017 podle výroční 

zprávy BBC celkem 1 104 lidí. V přepočtu na plné úvazky pak zaměstnanci ve Skotsku 

již po několik let tvoří sedm procent z celkového počtu zaměstnanců zajišťujících vysílání 

veřejné služby. Těch bylo v BBC k závěru fiskálního roku 2016/2017 celkem 19 357 

(v přepočtu na plné úvazky), při započtení pracovníků BBC World Service a BBC 

Worldwide pak počet zaměstnanců celé skupiny BBC dosahuje čísla 21 227.
263

 

5.4.2 Vztahy mezi Glasgow a Londýnem 

BBC Scotland není samostatnou právnickou osobou, nýbrž součástí instituce sídlící 

v Londýně. Tato skutečnost má zásadní dopad na její zákonné povinnosti – ačkoli 

ve Skotsku platí odlišné verze některých legislativních předpisů (například zákona 

o svobodném přístupu k informacím), BBC jako organizace spadá výlučně pod anglickou 

legislativu a tamní jurisdikci.
264

 Na druhou stranu nejde ani o běžnou korporátní divizi. 

Již v předchozí kapitole bylo zmíněno povinné zastoupení Skotska v Radě BBC. Jednotlivé 

národní součásti pak mají i další orgány, které v jiných divizích neexistují. Skotská, 

severoirská a waleská BBC jejich prostřednictvím získává výsadní postavení 

pro komunikaci s vrcholným managementem a vliv na jejich rozhodování: 

„Ve Skotsku máme výkonnou radu (executive board, pozn. autora), která se schází jednou za dva 

týdny. Sedí v ní klíčoví představitelé: vedoucí zpravodajství, rádia, dramaturgie, produkce a podobně. 

Nad nimi stojí další vrstva, a tou je (…) národní výbor (nation committee, pozn. autora). Předsedá mu Ken 

McQuarrie jako ředitel pro národy a regiony, dalším členem je Steve Morrison jako neexekutivní ředitel BBC 
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za Skotsko, předseda Rady BBC David Clementi a dva členové BBC Scotland, tedy ředitelka Donalda 

MacKinnon a já (vedoucí sekce veřejné politiky a korporátních záležitostí, pozn. autora). Tento výbor 

se schází třikrát do roka, přispívá k rozhodování ohledně strategického směřování ve Skotsku a funguje jako 

prostředník mezi Radou BBC a výkonnou radou tady ve Skotsku“.
265

 

Klíčovou postavou pro koordinaci jednotlivých národních a regionálních součástí 

BBC je zmíněný ředitel pro národy a regiony, k roku 2018 tedy bývalý ředitel BBC 

Scotland Ken MacQuarrie. Jeho úkolem je podle Iana Smalla „zajistit, aby byly hlasy 

jednotlivých národů a regionů slyšet u stolu nejvyššího vedení.“266 V Radě BBC je navíc 

jedním z pouhých čtyř členů zastupujících instituci samotnou. Funkce ředitele pro národy 

a regiony vznikla v září 2016, přičemž bylo výslovně stanoveno, že stálé pracoviště tohoto 

manažera musí být mimo Londýn. 267  Ken MacQuarrie tedy sídlí v Glasgow a cestuje 

po celém království, neboť z titulu své funkce předsedá každému z národních výborů. 

Samotná BBC Scotland pak – slovy Iana Smalla – představuje mikrokosmos, 

v němž vedle sebe pracují lidé z jednotlivých korporátních divizí. „Neodráží organizační 

strukturu zcela přesně jako zrcadlo. Jen my například řídíme vysílání v gaelštině, protože 

ve Walesu ani v Anglii tím jazykem nikdo nemluví. (…) Pokud jde o další divize – News, 

Children and Drama, Comedy nebo Sports, ty jsou všechny společné a mají uvnitř BBC 

větší zastřešující oddělení. U nás fungují jednotlivé části této struktury. (…) Snažíme se 

zajistit, abychom fungovali jako součásti jednotlivých rodin v rámci BBC, ať už mluvíme 

o produkci, dramaturgii nebo podpůrných činnostech. Ale zároveň máme autonomii 

a přijímáme svá vlastní rozhodnutí“.268 

Otázka, zda jsou zaměstnanci ve Skotsku z formálního hlediska podřízeni spíše BBC 

Scotland, nebo „své“ korporátní divizi, nemá jednoduché řešení – v rámci BBC koexistují 

obě varianty podřízenosti a u některých zaměstnanců se jejich organizační zařazení v čase 

mění. Ian Small zmiňuje například oddělení lidských zdrojů. „Některé zaměstnance jsme 

přeřadili pod centrálu v Londýně, (…) i když stále sedí u stejného stolu tady u nás.“
269
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5.4.3 Finanční rámec výroby a vysílání ve Skotsku 

BBC vybrala v roce 2017 na uživatelských poplatcích přibližně 3,79 miliardy 

liber.
270

 Při plánování rozpočtu však nezohledňuje, jaký podíl na tomto příjmu mají 

obyvatelé jednotlivých částí Spojeného království. „Příjmy ze Skotska činí přibližně 321 

milionů, výdaje ve Skotsku přibližně 233 milionů,“ uvádí Ian Small – a podotýká, že Skoti 

svými platbami přispívají i na další obsah, ze kterého profitují, byť není vyroben v jejich 

regionu. „Potřebujeme například sportovní práva – a Skoti sport milují.“
 271

 

Celkovou částku utracenou ve Skotsku je možné rozdělit na tři složky. První jsou 

běžné provozní výdaje, druhou pak veřejná služba určená přímo obyvatelům Skotska 

– tedy regionální rozhlasové a televizní vysílání či pořady divize BBC Alba v gaelštině. 

Podle výroční zprávy do těchto služeb BBC za rok investovala 30,8 milionu liber.
272

 Třetí 

složkou je pak network spend detailně vysvětlený v podkapitole 4.4.1, ve zkratce peníze 

vyčleněné na výrobu pořadů pro celoplošné vysílání. Za rok 2017 tato rozpočtová položka 

ve Skotsku činila 93,2 milionu liber.
273

 

V nadcházejících letech se má ovšem výrobní rozpočet BBC Scotland výrazně 

navýšit. V únoru 2017 oznámila „největší investici do obsahu vysílání ve Skotsku za více 

než 20 let. Ročně bude investováno 19 milionů liber do nového televizního kanálu 

a rozvoje digitálních platforem.“
274

 Dalších 20 milionů liber navíc pak BBC přislíbila 

na výrobu obsahu pro celoplošné televizní vysílání. Zvýšení regionální produkce je ostatně 

nutné i vzhledem k nově stanoveným pevným kvótám, které pro vysílání televize veřejné 

služby stanovil Ofcom coby nový regulátor. 

5.5 Dílčí závěr: Regiony v organizační struktuře vysílatelů 

Zatímco komparace poznatků v oblasti historického kontextu televizního vysílání 

v jednotlivých zemích ukázala shodné znaky především u britského a dánského, respektive 

u českého a španělského modelu, srovnání současné pozice televizních studií a institucí 

ve sledovaných regionech ukázalo podobnosti u zcela jiných dvojic. 
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BBC Scotland a studio České televize v Brně drží v rámci televizního trhu daného 

regionu monopol na poskytování veřejné služby v oblasti televizní tvorby, přičemž 

se věnují jak vlastnímu regionálnímu vysílání (v případě ČT však pouze zpravodajství), 

tak i vývoji a výrobě pořadů pro vysílání celoplošné. Organizačně jde o do značné míry 

autonomní součásti institucí s celostátní působností, přičemž v obou případech je možné 

sledovat určitou dvoukolejnost organizační struktury – ta postupuje jednak hierarchicky 

k řediteli brněnského studia či BBC Scotland, zároveň však i k vedení odborných útvarů 

v Praze a Londýně (slovy Jana Součka metodická podřízenost). Organizační struktura ČT 

se v tomto ohledu jeví jako systematičtější, neboť zde zřejmě nedochází k situacím, 

kdy by v brněnském studiu dlouhodobě pracovali zaměstnanci spadající výlučně 

pod management pražských divizí, a tedy nepodléhající nikomu z vedení brněnského 

studia. Jak Česká televize, tak i BBC zároveň v průběhu času upravují vnitřní organizační 

schémata regionálních součástí tak, aby v maximální míře reflektovala strukturu 

odborných útvarů svých centrál v Praze a Londýně. 

Televizní vysílání veřejné služby v Andalusii a ve východním Jutsku se pak 

vyznačuje existencí konkurenčního prostředí, kdy vedle celostátního vysílatele existuje 

i dedikovaná regionální instituce s vlastními programovými okruhy. Regionální pobočky 

celoplošné televize pak hrají v každé zemi zcela rozdílnou úlohu: Zatímco TVE 

z Andalusie vysílá pouze zpravodajství a kromě hlavního studia v Seville zřídila síť 

drobných provinčních redakcí, studio DR v Aarhusu regionální televizní vysílání vůbec 

neprovozuje a věnuje se výhradně tvorbě obsahu pro celé Dánsko.  

V této souvislosti je nutné podotknout, že samostatné stanice TV2 Østjylland 

a RTVA jsou prakticky nesrovnatelné vzhledem k územní působnosti, počtu zaměstnanců 

i rozpočtu. Je to dáno skutečností, že Andalusie je co do populace zhruba desetkrát 

početnější než východní Jutsko. Toto autonomní společenství je ostatně dvakrát větší 

než celé území Dánska a rozlohou překonává i Českou republiku. Jako poměrně paradoxní 

se pak může zdát, že španělská RTVE má v Andalusii, tedy regionu s více než 8 miliony 

obyvatel, podle Juana Roldána pouze 128 zaměstnanců, a to dokonce v součtu 

rozhlasových a televizních pracovníků. Komplexní přehled o personálním a finančním 

rámci fungování televize veřejné služby ve sledovaných regionech poskytuje následující 

srovnávací tabulka údajů uvedených v předcházejících podkapitolách: 
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Tabulka č. 7: Komparace organizačního rámce fungování regionálních studií a stanic 

Region 
J. Morava 

+ Vysočina 
Východní Jutsko Andalusie Skotsko 

Rozloha (km2) 18 000275 5 800276 87 000277 78 000278 

Obyvatelé 2 270 000279 884 000280 8 379 000281 5 425 000282 

Organizace ČT Brno DR Aarhus283 TV2 ØJ RTVE RTVA BBC Scotland 

Zaměstnanci 240 + 5 350 cca 70284 128 1 483 1 104 

% z celku 8 13 - 2 - 7 

Rozpočet 

(EUR)285 
13,1 mil 22,8 mil 8,6 mil 11,6 mil286 157,1 mil 265,6 mil 

na 1 mil obyv. 5,8 mil 25,8 mil 9,7 mil 1,4 mil 18,8 mil 49,0 mil 

% z celku 9 13 - 1287 - 6 

Není-li v poznámce uvedeno jinak, zdrojem dat jsou informace uvedené v této kapitole s odkazem na primární zdroj. 

Přepočty částek na milion obyvatel a podíly na celkovém rozpočtu i počtu zaměstnanců jsou vlastním výpočtem autora. 

 

                                                 
275

 Součet rozlohy Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Vysočiny. Regionální informační servis 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-

kraj/kraj/  
276

 Rozloha východního Jutska dle dánského statistického úřadu. Dostupné z: 

https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/geografi-miljoe-og-energi/areal/areal  
277

 Dle Andalusia: Facts & Figures. European Commission, Smart Specialization Platform. Dostupné 

z: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/ES61/tags/ES61  
278

 CAMERON, Ewen, SIMPSON, John a BROWN, Alice. Scotland: Constituent unit, United 

Kingdom. Encyclopaedia Britannica [online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/place/Scotland  
279

Data o populaci krajů za rok 2016 dle Českého statistického úřadu. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/45964328/1300691708.pdf/e4a87b67-107e-4491-9ff5-

7e6d247124ca?version=1.0  
280

 Údaj z počátku 2. kvartálu roku 2018 dle dánského statistického úřadu. Dostupné z:  

https://dst.dk/en/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal  
281

Data Andaluského institutu statistiky a kartografie z počátku roku 2018. Dostupné z: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/padron/index-en.htm  
282

 Údaj z poloviny roku 2017 dle National Records of Scotland. Dostupné z: 

https://www.nrscotland.gov.uk/statistics-and-data/statistics/stats-at-a-glance/scotlands-population-

key-statistics  
283

 Bez započtení sportovní a meteorologické divize DR, které byly přesunuty v roce 2018. 
284

 BĚLKA, 2016, s. 86 
285

 Údaje o ročních rozpočtech jednotlivých institucí a studií byly v zájmu usnadnění vzájemné 

komparace převedeny na eura. Použity byly kurzy Citibank N. A. z 22. dubna 2018. 
286

 Vzhledem k tomu, že RTVE podrobné údaje o rozpočtu teritoriálního centra v Andalusii 

neposkytla a veřejně neuvádí, byl pro účely přibližné komparace využit celkový rozpočet 

teritoriálních center. Ten byl vydělen celkovým počtem zaměstnanců těchto center a výsledek 

následně vynásoben počtem pracovníků v Andalusii. Výsledné číslo není přesné, zároveň jde však 

o nejpřesnější možný odhad vzhledem k tomu, že personální náklady tvoří drtivou většinu rozpočtu 

regionálních center. 
287

 Vypočteno vzhledem k rozpočtu na rok 2013, viz produkční plán pro roky 2013-2015, s. 36. 

http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/kraj/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/kraj/
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/geografi-miljoe-og-energi/areal/areal
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/ES61/tags/ES61
https://www.britannica.com/place/Scotland
https://www.czso.cz/documents/10180/45964328/1300691708.pdf/e4a87b67-107e-4491-9ff5-7e6d247124ca?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/45964328/1300691708.pdf/e4a87b67-107e-4491-9ff5-7e6d247124ca?version=1.0
https://dst.dk/en/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/padron/index-en.htm
https://www.nrscotland.gov.uk/statistics-and-data/statistics/stats-at-a-glance/scotlands-population-key-statistics
https://www.nrscotland.gov.uk/statistics-and-data/statistics/stats-at-a-glance/scotlands-population-key-statistics
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Vzhledem k propastným rozdílům mezi rozlohami a počty obyvatel sledovaných 

regionů byl proveden přepočet jejich ročních rozpočtů na částky odpovídající jednomu 

milionu obyvatel každé oblasti a zároveň určen podíl rozpočtu regionálních studií 

na celkovém rozpočtu dané instituce. Zároveň je nutné zohlednit fakt, že sledované 

regionální součásti koexistují s různým počtem dalších studií a regionálních divizí 

na stejné úrovni. Není tedy možné jednoduše konstatovat, že RTVE investuje 

do regionálního vysílání výrazně nejméně, neboť teritoriálních center podobných tomu 

andaluskému provozuje celkem třináct, zároveň má dvě větší produkční centra v Barceloně 

a na Kanárských ostrovech a samostatné zpravodajské jednotky v Melille a Ceutě. 

  



84 

 

6 Obsah vysílání a kontakt s publikem v regionech 

Závěrečná kapitola již patří tomu, co v kontextu televizního vysílání nejvýrazněji 

vnímají samotní obyvatelé sledovaných regionů. Věnovat se bude obsahu vysílání, 

vyráběným pořadům a v neposlední řadě i komunikaci mezi diváky a místním publikem 

v digitálním prostoru. Zajímá nás tedy i to, nakolik jednotliví vysílatelé využívají nových 

technologických platforem pro poskytování veřejné služby, jejichž možné podoby nastínila 

již teoretická část této diplomové práce.
288

 

Vzhledem k šíři tématu budou jednotlivé podkapitoly pevně strukturované. 

V každém ze čtveřice námi sledovaných regionů bude nejprve sledováno samostatné 

regionální vysílání – zejména počet kanálů či časová dotace bloků regionálního vysílání 

v rámci celoplošných programových okruhů. Další podkapitola bude věnována pořadům 

vyráběným v regionech pro potřeby celoplošného vysílání. Následovat bude stručná zpráva 

o dramatické a filmové tvorbě s důrazem na to, zda televize veřejné služby podporuje 

rozvoj tvůrčího odvětví pracovního trhu – tedy zda se naplňují varování Marka Deuzeho 

a Helen Blairové stran koncentrace tvorby do metropolí a prohlubující se strukturální 

nejistoty mimo ně.
289

 Na závěr popíšeme aktivity regionálních studií na sociálních sítích 

či vlastní komunikační kanály, které si jednotlivé televize pro participaci publika vytvořily. 

 

6.1 Česká televize na jižní Moravě 

Brněnské studio svým vysíláním plní kvótu danou zákonem o České televizi,
290

 tedy 

25 minut denně. Právě takovou stopáž má ve všední dny pořad Události v regionech.
291

 

Zahrnuje příspěvky redakce v Brně, ve Zlíně a v regionech, jejichž obyvatelé částečně 

přijímají brněnský signál. Po poledni regionální studia vysílají také desetiminutové 

Události v regionech plus.
292

 

                                                 
288

 Viz podkapitola 1.1.4 
289

 Viz podkapitola 1.2.2 
290

 Viz podkapitola 4.1.1 
291

 Události v regionech (Brno). Česká televize [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/  
292

 Události v regionech plus (Brno). Česká televize [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/
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V sobotu povinných 25 minut regionálního vysílání zajišťuje polední pořad Týden 

v regionech,
293

 v neděli pak Zajímavosti z regionů vysílané v šest hodin ráno.
294

 Poměrně 

zajímavým úkazem je pak regionálně odpojovaná repríza Týdne v regionech. Na ČT1 

začíná v úterý přesně 20 minut po jedné hodině ranní, tedy v mezičase mezi dvěma sériemi 

po sobě jdoucích repríz brněnského a ostravského vydání Událostí v regionech na ČT24.
295

 

Cílem tohoto kroku je pravděpodobně formální navýšení podílu regionálního vysílání, 

který v roce 2016 podle statistik ČT činil 2,5 procenta celkového vysílacího času.
296

 

Česká televize v současnosti neprovozuje žádný programový okruh zaměřený 

na regionální obsah. Vedení instituce chce ovšem tento stav do budoucna změnit. 

„Rádi bychom provozovali kanál, který bude opravdu regionální, to znamená, bude 

schopen vysílat v rámci nějakých větších regionálních celků,“ uvedl v červnu 2012 

na konferenci Digimedia generální ředitel ČT Petr Dvořák.
297

 Za možné kroky směřující 

k jeho budoucímu spuštění lze považovat právě postupné zřizování oblastních studií 

v Čechách.
298

 

Případný vznik nových programů umožní druhá fáze digitalizace pozemního 

vysílání, která v době sepsání této diplomové práce začíná a vyvrcholit by měla v roce 

2022. „Z pozice ředitele regionálního studia bych byl pochopitelně rád, kdyby aspoň jeden 

z těch nových vysílacích okruhů byl naplňován specificky regionálním vysíláním, 

ať už zpravodajským, publicistickým nebo dokumentárním,“ dodává k tomu Jan Souček.
299

 

Rozhodnutí o počtu a zaměření nových kanálů je však otázkou budoucího strategického 

rozhodnutí vedení České televize. 
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 Týden v regionech (Brno). Česká televize [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1181680258-tyden-v-regionech-brno/  
294

 Zajímavosti z regionů (Brno). Česká televize [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10091245326-zajimavosti-z-regionu-brno/318281381910422-

zajimavosti-z-regionu/  
295

 Program České televize na 23. duben 2018 [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/23.04.2018/  
296

 Hodnocení plnění veřejné služby ČT za rok 2016, s. 43 
297

 ČT by mohla mít do dvou let šest kanálů. ČT24.cz [online]. Praha: Česká televize, 2012-06-07 [cit. 

2018-04-22]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1166078-ct-mohla-mit-do-dvou-

let-sest-kanalu  
298

 Viz podkapitola 5.1 
299

 Rozhovor s Janem Součkem, viz příloha č. 1 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1181680258-tyden-v-regionech-brno/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10091245326-zajimavosti-z-regionu-brno/318281381910422-zajimavosti-z-regionu/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10091245326-zajimavosti-z-regionu-brno/318281381910422-zajimavosti-z-regionu/
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/23.04.2018/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1166078-ct-mohla-mit-do-dvou-let-sest-kanalu
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1166078-ct-mohla-mit-do-dvou-let-sest-kanalu
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6.1.1 Pořady z Brna v celoplošném vysílání 

Vývojem pořadů pro celoplošné vysílání se v brněnském studiu, stejně jako v Praze, 

samostatně zabývají tvůrčí producentské skupiny. K roku 2018 tam působí tři. „Je to tvůrčí 

skupina Dušana Moníčka, která se zabývá dokumentární tvorbou, potom tvůrčí skupina 

Jiřiny Budíkové, ta dělá hranou, zábavnou a dětskou tvorbu. Tvůrčí skupina Patrika Diviše 

se pak zabývá náboženskou tvorbou,“ popisuje Lucie Kapounová, vedoucí brněnského 

centra dramaturgie zastřešujícího jednotlivé tvůrčí týmy.
300

 

Proces přijímání námětů na nové programové formáty, jejich vývoj, rozhodnutí 

o zařazení do výroby a nakonec i samotného vysílání je v České televizi centralizovaný 

– evidence námětů i programová rada sídlí v Praze.  Samotná tvůrčí práce a (v případě 

schválení) výrobní proces je již ovšem v rukou konkrétní tvůrčí skupiny a studia, k němuž 

tato skupina náleží. Lucie Kapounová uvádí přehled nezpravodajských pořadů vyráběných 

Televizním studiem Brno v roce 2017: 

„Máme tady Dobré ráno, Sama doma, AZ kvíz, AZ kvíz junior. Pak Četníci z Luhačovic, to je hraná 

tvorba, Do roka a do dna je zábavný silvestrovský pořad. Myslím, že hodně známý je seriál Labyrint. Právě 

teď se v Brně natáčí třetí řada. Uchem jehly, to je zase cyklus z dílny tvůrčí skupiny Patricka Diviše 

a náboženské tvorby. Hopsasa, dětský pořad, nebo dokument Hermína Týrlová.“
301

 

Ředitel studia Jan Souček k tomuto přehledu dodává, že dostatečné zázemí v Brně je 

pro Českou televizi nezbytné i z hlediska celoplošného zpravodajství: „Brno je v novodobé 

historii České republiky v podstatě metropolí české justice.“
302

 Tamní studio proto dodává 

redakci zpravodajství příspěvky týkající se Nejvyššího, Nejvyššího správního či Ústavního 

soudu a příslušných justičních kauz. Každou neděli také samostatně připravuje 

publicistický pořad Týden v justici o stopáži 25 minut.
303

 Mimo to se brněnská redakce 

ve formě komponovaných bloků podílí na kontinuálním zpravodajství programu ČT24 

a od roku 2018 připravuje pořad Regiony ČT24, za jehož výrobu střídavě odpovídají 

všechna televizní studia. Pořad se vysílá v sobotu dopoledne a jeho stopáž je 55 minut.
304
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 Rozhovor s Lucií Kapounovou, viz příloha č. 2 
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 Rozhovor s Lucií Kapounovou, viz příloha č. 2 
302

 Rozhovor s Janem Součkem, viz příloha č. 1 
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 Týden v justici. Česká televize [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11129264015-tyden-v-justici/  
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 Regiony ČT24. Česká televize [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/12094108610-regiony-ct24/  
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Poslední zmíněný pořad je příkladem takzvaných sdílených formátů – tedy pořadů, 

jejichž jednotlivá vydání vznikají v různých studiích ČT a pod vedením různých týmů. 

Na podobném principu fungují rovněž pořady Dobré ráno (vysíláno z Brna a Ostravy) 

a Sama doma (od pondělí do čtvrtka z Prahy, v pátek střídavě z Brna a Ostravy).  

„Každá redakce má svůj tým, pracují na tom odděleně, ale mají porady, setkávají se nad tématy, 

povídají si o plánech, o hostech, o sdílených seriálech. Navazují na sebe. (…) Drží se jednotné dramaturgické 

linky, která je nastavena. (…) Mělo by být i pravidlem, že redakce sdílených pořadů mají společné plány, 

mohou do nich nahlédnout (…), připravují spolu třeba sváteční díly a podobně.“
305

 

Výroční zpráva České televize za rok 2017 uvádí, že brněnské studio se v daném 

roce podílelo 14 procenty na souhrnném obsahu vysílání programu ČT1, dvanácti procenty 

na kanálu ČT2 a souhrnnými devíti procenty na vysílání ČT jako celku. V součtu 

s produkcí televizního studia v Ostravě se pak pohybují na hranici zákonem požadovaného 

podílu 20 procent – v případě kanálů ČT1 a ČT2 tuto hranici překračují s 25, respektive 

28 procenty, v souhrnu všech programů České televize však v roce 2017 dosáhly 

18 procent.
306

 

Při detailním pohledu na programové schéma ČT je ovšem zřejmé, že nejčastějším 

vysílacím časem pořadů regionální produkce jsou především noční hodiny. Česká televize 

zařazuje do programu ČT1 a ČT2 v čase mezi první a šestou hodinu ranní celou řadu 

mnohdy letitých pořadů z Brna a Ostravy.
307

 Zajímavým podnětem pro případnou 

navazující práci by byla kvantitativní analýza s cílem doložit, jak zásadní roli hrají tyto 

noční reprízy při plnění podmínek daných zákonem o ČT a jaký podíl mají pořady 

regionální produkce na vysílání v denních a večerních hodinách. 
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 Výroční zpráva o činnosti ČT za rok 2017, s. 119 
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 Výběr z nočního programu ČT1 a ČT2 na pondělí 23. dubna 2018: Dobré ráno (sdílený pořad 
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6.1.2 Dramatická tvorba a místní pracovní trh 

Brněnské studio České televize se věnuje i dramatické tvorbě, příklady aktuálních 

projektů ostatně zmínila již v předchozí podkapitole Lucie Kapounová. Děj seriálové 

detektivky s prvky thrilleru Labyrint se odehrává nedaleko Brna,
308

 historický kriminální 

seriál Četníci z Luhačovic pak již svým názvem evokuje silnou vazbu k lázeňskému městu 

v dnešním Zlínském kraji. Oba zmíněné seriály z produkce TS Brno se natáčely převážně 

na jižní Moravě. Jak ovšem podotýká Jan Souček, celkový objem hrané tvorby vyráběné 

v Brně či Ostravě není dostatečně vysoký na to, aby v regionu vzniklo stabilizované 

portfolio herců, kameramanů či dalších souvisejících profesí.
309

 

Výběr klíčových členů výrobního štábu i hereckého obsazení je v České televizi 

výsadním právem režisérů. Vedení brněnského studia se je však snaží motivovat, 

aby při realizaci svých projektů využívali potenciál jižní Moravy. V době vzniku 

této diplomové práce ČT v Brně pracovala na posílení spolupráce s oblastními divadly. 

„Vedle centrálního hereckého rejstříku, který Česká televize má, budeme vytvářet 

aktualizovaný regionální rejstřík a budeme se snažit ho nabízet tvůrcům, kteří u nás točí 

hranou tvorbu,“ popisuje ředitel brněnského studia. 

6.1.3 Využití sociálních sítí a vlastních komunikačních platforem 

Interaktivní kontakt cílený na jihomoravské publikum udržuje Česká televize 

zejména prostřednictvím facebookové stránky Události Brno zaměřené na regionální 

zpravodajství. Uživatelé tam mají možnost přímo komentovat a sdílet zpravodajský obsah. 

V dubnu 2018 měla stránka více než 35 tisíc fanoušků.
310

 

Přímo na webových stránkách České televize jsou k dispozici diskuzní fóra 

k jednotlivým pořadům a jejich epizodám. Tento diskuzní prostor však není příliš 

systematizován. Neexistuje možnost zobrazit diskuzní témata vztahující se k příslušnému 

kraji, stejně tak není možné zobrazit přehled pořadů o dění v určitém regionu.
311
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 Labyrint. Česká televize [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10983464592-labyrint/  
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 Rozhovor s Janem Součkem, viz příloha č. 1 
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 Stránka je dostupná z adresy https://www.facebook.com/udalostibrno/. [cit. 2018-04-22] 
311

 Příkladem je diskuzní fórum k seriálu Četníci z Luhačovic: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10694439090-cetnici-z-luhacovic/diskuse/  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10983464592-labyrint/
https://www.facebook.com/udalostibrno/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10694439090-cetnici-z-luhacovic/diskuse/
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Přímou participaci diváků na obsahu vysílání a internetových stránek České televize 

pak umožňuje mobilní a webová aplikace iReportér. Uživatelé mohou jeho 

prostřednictvím do televize zasílat vlastní natočená videa, a to buď na vyhlášené téma, 

nebo dle vlastního uvážení. Důraz je přitom kladen právě i na regionální či přímo lokální 

zpravodajství. „Pošlete zajímavosti z vašeho regionu. Vaše videa odvysílá ČT v pořadu 

Týden v regionech,“ vyzývá oficiální web projektu.
312

 Nahraný obsah využívá rovněž 

kontinuální vysílání ČT24, pořad Regiony ČT24 nebo hlavní zpravodajská relace Události. 

Za rok 2017 uživatelé České televizi zaslali celkem 17 676 videí, z nichž bylo 4 221 

zařazeno do vysílání. Ve více než polovině případů se tato videa objevila právě v pořadu 

Týden v regionech.
313

 

Projekt iReportér umožňuje jednotlivým účastníkům i vytvoření vlastního profilu. 

Otevírá tím mimo jiné i prostor pro sledování a sdílení lokálního obsahu. Například 

obyvatelé jihomoravského Zubří mohou pravidelně sledovat obsah natočený Milanem 

Vondrou, který k 22. dubnu 2018 nahrál již 222 videí a 76 z nich se objevilo přímo 

ve vysílání.
314

 Aplikace umožňuje sdílení obsahu na sociálních sítích, aktuálně však není 

možné obsah či autorské profily filtrovat dle jednotlivých regionů. 

 

6.2 Televize veřejné služby a východní Jutsko 

Obyvatelé východního Jutska – tedy dánských komun Aarhus, Favrskov, Horsens, 

Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg a Syddjurs – mohou každý den 

od 12 hodin zhruba do půl jedné ráno sledovat regionální vysílání na samostatném kanálu 

provozovaném TV2 Østjylland.
315

 Základní kostru jeho programového schématu tvoří 

zejména zpravodajské relace, které stanice vysílá v časech pevně stanovených dánským 

ministerstvem kultury. Důvodem je paralelní vysílání těchto relací v odpojovaných oknech 

hlavního kanálu celoplošné TV2 Danmark. 

                                                 
312

 Natáčejte videa a staňte se iReportérem České televize [online]. Česká televize [cit. 2018-04-22]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ireporter/  
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 Výroční zpráva o činnosti ČT za rok 2017, s. 43 
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 Milan Vondra. iReportér [online]. Česká televize [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/profil/milan-50/  
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 Aktuální programové schéma TV2OJ je dostupné zde: 

https://www.tv2ostjylland.dk/programoversigt/  

http://www.ceskatelevize.cz/ireporter/
http://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/profil/milan-50/
https://www.tv2ostjylland.dk/programoversigt/
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Předepsané časové bloky i stopáže zpravodajských pořadů jsou společné pro všechny 

regionální stanice napříč Dánskem. Centrála TV2 ovšem může regionální stanici požádat 

o prodloužení konkrétní relace, pokud se jí nepodařilo vyprodat vysílací čas určený 

pro regionálně cílenou reklamu.
316

 

Hlavní regionální zpravodajská relace má stopáž zhruba 24 minut (v sobotu je 

o polovinu kratší) a začíná v 19:30 po skončení celoplošných zpráv TV2 Danmark. 

Od pondělí do čtvrtka musí regionální stanice připravit a odvysílat také zhruba 

desetiminutovou relaci začínající krátce před půl jedenáctou večer. Ve všední dny vyžaduje 

ministerstvo ještě tři kratší relace o stopáži mezi dvěma a čtyřmi minutami, a to v půl jedné 

odpoledne, krátce po páté a ve čtvrt na sedm večer. Poslední zmíněný pořad je vysílán 

i v sobotu, avšak přesný čas se mění v závislosti na časovém harmonogramu sportovních 

přenosů – zpravodajství je zpravidla odvysíláno během přestávky. Mimořádné regionální 

bloky pak musí TV2 Østjylland i další stanice celoplošnému programu dodat během 

komunálních a parlamentních voleb.
317

 

Mimo zpravodajské relace sdílené s hlavním programem TV2 Danmark jsou 

v programovém schématu zařazeny zejména příspěvky a cykly žánru docu-reality,
318

 

pořady o životním stylu,
319

 sportovní pořady věnované regionálním klubům
320

 a magazíny 

o historii,
321

 místní kultuře či architektuře.
322

 Velký podíl mezi vysílanými pořady mají 

akviziční tituly vytvořené jinými regionálními stanicemi v rámci sítě TV2. Stanice vysílá 

rovněž reprízy svých zpravodajských pořadů z dob před 10 a 20 lety. 

                                                 
316

 Kontrakt na veřejnou službu TV2 Østjylland na roky 2015–2018, s. 11 
317

 Kontrakt na veřejnou službu TV2 Østjylland na roky 2015–2018, s. 11 a 12 
318

 Příklad: Soldat på 4 måneder (vojákem na čtyři měsíce) – seriál o životě nových branců 

v kasárnách Holstebro na západě regionu Midtjylland. Produkce TV Midtvest, která je ovšem 

vzhledem ke spádovosti relevantní i pro diváky ve východním Jutsku. Viz 

https://www.tvmidtvest.dk/soldat-pa-4-maneder/soldat-pa-4-maneder-den-forste-

dag?autoplay=1#player  
319

 Příklad: Kolonihaven (útočiště v kolonii) – cyklus stanice TV Syd o dvojici zahrádkářů pečujících 

o svůj pozemek v zahrádkářské kolonii. Viz https://www.tvsyd.dk/kolonihaven/kolonihaven-125  
320

 Příklad: Fodbold med Horup (fotbal s Horupem) – diskuzní pořad věnovaný východojutským 

klubům hrajícím dánskou fotbalovou Superligu. Viz https://www.tv2ostjylland.dk/fodbold-med-

horup/fodbold-med-horup-kollegaerne-i-pokalgyser?autoplay=1#player  
321

 Příklad: Fliegerhorst Grove – historický cyklus o letectvu nacistického Německa, které během 

okupace Dánska ve 40. letech 20. století operovalo ze stejnojmenné základny ve středním Jutsku. Viz 

https://www.tv2nord.dk/fliegerhorst-grove/fliegerhorst-grove-15?autoplay=1#player  
322

 Příklad: Arkitektur'en – pořad o významných stavbách v regionu. Viz 

https://www.tv2ostjylland.dk/arkitekturen/amtssygehus-og-vola-academy  

https://www.tvmidtvest.dk/soldat-pa-4-maneder/soldat-pa-4-maneder-den-forste-dag?autoplay=1#player
https://www.tvmidtvest.dk/soldat-pa-4-maneder/soldat-pa-4-maneder-den-forste-dag?autoplay=1#player
https://www.tvsyd.dk/kolonihaven/kolonihaven-125
https://www.tv2ostjylland.dk/fodbold-med-horup/fodbold-med-horup-kollegaerne-i-pokalgyser?autoplay=1#player
https://www.tv2ostjylland.dk/fodbold-med-horup/fodbold-med-horup-kollegaerne-i-pokalgyser?autoplay=1#player
https://www.tv2nord.dk/fliegerhorst-grove/fliegerhorst-grove-15?autoplay=1#player
https://www.tv2ostjylland.dk/arkitekturen/amtssygehus-og-vola-academy
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6.2.1 Pořady z východního Jutska ve vysílání DR 

Jak už bylo řečeno, DR se regionálnímu televiznímu vysílání nevěnuje. V Aarhusu 

nicméně vzniká řada programových formátů určených pro celoplošné vysílání, přičemž 

výroba většiny z nich je přímo v gesci respondentky této diplomové práce – pracují na nich 

podřízení Signe Aggerholmové, vedoucí divize DR Aarhus.  

 „Vytváříme každoročně stovky hodin televizních pořadů. Zdejší dětské oddělení vyrábí asi polovinu 

všech pořadů pro děti v rámci DR (…). Připravujeme dětské zprávy UltraNews, fikci (BaseBoys a další) 

i realitu (Kreakampen, Ultras Baking in the Dark – ten loni vyhrál dětskou Emmy) a spoustu dalších formátů.  

V oddělení životního stylu a společnosti vyrábíme dánskou verzi pořadu Great British Bakeoff 

– Den Store Bagedyst, dva dlouholeté a velmi populární pořady o bydlení (Hammerslag, Kender du Typen?), 

čtyři nebo pět historických formátů, faktografický zábavný pořad Gintberg på Kanten, lovecký pořad 

Nak & Æd, společenský magazín Indefra med Anders Agger a řadu dalších. 

Oddělení dokumentární tvorby vytváří krátké dokumentární série o dvou až čtyřech dílech. Zaměřují 

se především na investigativní žurnalistiku. Natáčí také samostatné pořady, features a dlouholetý kritický 

spotřebitelský formát Kontant – anglicky Cash.“
323

 

DR veřejně nevykazuje, jakou část vysílacího času v rámci těchto pořadů tvoří přímo 

reportáže z východního Jutska či rozhovory s osobnostmi spojenými s tímto regionem. 

Tvůrci musejí bez ohledu na sídlo jejich divize cestovat napříč celou zemí a přispívat 

do vysílání obsahem ze všech regionů. Podobně fungují i specializované redakce v rámci 

zpravodajské divize DR. „Televizní zpravodajství tu má oddělení sociálních témat, které 

vytváří příspěvky pro celoplošné zpravodajství na všech platformách,“ dodává ve vztahu 

k Aarhusu Signe Aggerholmová.
324

 

6.2.2 Dramatická tvorba a místní pracovní trh 

Pro dramatickou tvorbu platí v DR totéž, co pro výše zmíněné divize – její práce není 

vázaná na region, v němž mají tvůrci kancelář (v případě divize DR Drama jde o Kodaň), 

a DR zároveň nevykazuje, ve kterých městech natáčí své filmy a seriály. Jeden významný 

dramatický projekt z poslední doby je však přímo spojený s Aarhusem: Na podzim roku 

2017 zde DR spustilo takzvaný podwalk. Prostřednictvím speciální mobilní aplikace 

mohou uživatelé sledovat detektivní příběh s prvky thrilleru a hororu, jehož jednotlivé 
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 Rozhovor se Signe Aggerholmovou, viz příloha č. 3 
324

 Rozhovor se Signe Aggerholmovou, viz příloha č. 3 
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scény se spouštějí v závislosti na aktuální poloze mobilního telefonu. Uživatel přímo 

prochází místy, v nichž se děj odehrává, a DR ho tak vtahuje do děje v reálném prostředí 

mimo televizní obrazovku. Uživatelům přitom doporučuje, že nejintenzivnější prožitek 

je v Aarhusu čeká po setmění.
325

  

Na podpoře rozvoje pracovního trhu ve východním Jutsku se DR podílí nedávno 

finalizovaným plánem přesunu do regionů, který Signe Aggerholmová zmínila 

již v předchozí kapitole. „Do Aarhusu se stěhuje sport, počasí i pořady Kontant 

a Madmagasinet. V roce 2016 jejich redakce vytvořily zhruba 20 procent celkového 

objemu premiérově vysílaných pořadů,“ uvedla instituce ve výroční zprávě o své činnosti 

za zmíněný rok.
326

 Od února 2018 ve městě nově sídlí i centrální redakce sportu a počasí. 

Šlo o kompletní přesun dotčených divizí, a to včetně personálu. Zaměstnanci dostali 

na vybranou, zda se z Kodaně přestěhují, nebo ukončí spolupráci. Dobové mediální 

výstupy dokládají, že řada pracovníků rozhodnutí odsuzovala – pro představu uveďme 

vyjádření dnes již bývalého moderátora Sørena Reedtze: 

„Jak mnozí vědí, DR Sport je nuceno přesunout se do Aarhusu. Nikdo mě nedonutí, abych stěhoval 

svou rodinu, a to znamená, že k 31. lednu 2018 končím. Nedělám to rád, protože DR Sport tvořilo 16 let 

velkou část mého života. Málokterá divize DR cestuje po celé zemi tolik jako Sport. Už jsem radši přestal 

přemýšlet o tom, jaký je smysl toho přesunu. Stali jsme se obětí politické hry.“
327

 

S přesunem do Aarhusu nakonec souhlasila zhruba polovina zaměstnanců 

sportovního a meteorologického oddělení.
328

 DR jim pro ulehčení stěhování nabídla 

mimořádnou finanční odměnu ve výši 60 000 dánských korun.
329

 Zaměstnance, kteří 

přesun odmítli, nahradili na Jutském poloostrově nově přijatí pracovníci. 
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 NØRGAARD, Jais. På jagt efter en mordgåde i Aarhus. DR Nyheder [online]. DR, 2017-09-28 

[cit. 2018-04-29]. Dostupné z: https://www.dr.dk/nyheder/kultur/paa-jagt-efter-en-mordgaade-i-aarhus  
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 Výroční zpráva DR za rok 2016, s. 8 
327

 RAVN, Morten. DR-vært vil ikke flyttes til Aarhus - men det vil en anden kendt vært. Aarhus 

Stiftstidende [online]. Aarhus, 2016-11-15 [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://stiften.dk/aarhus/DR-

vaert-vil-ikke-flyttes-til-Aarhus-men-det-vil-en-anden-kendt-vaert/artikel/422062  
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 THAYSEN, Jens. Velkommen til Aarhus: DR er landet på Dokk1. Aarhus Stiftstidende [online]. 

Aarhus, 2018-01-31 [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://stiften.dk/aarhus/Velkommen-til-Aarhus-

DR-er-landet-paa-Dokk1/artikel/497402  
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 RAVN, Morten. DR-ansatte får 60.000 kroner for at flytte til Aarhus. Aarhus Stiftstidende [online]. 

Aarhus, 2016-08-17 [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: https://stiften.dk/aarhus/Flertal-af-DR-

medarbejdere-vil-ikke-til-Aarhus-og-Aalborg/artikel/349546  
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6.2.3 Využití sociálních sítí a vlastních komunikačních platforem 

Oba vysílatelé veřejné služby, kteří ve východním Jutsku působí, zřídili 

pro komunikaci s publikem facebookové stránky určené výlučně obyvatelům této oblasti. 

Stránka televize TV2 Østjylland měla ke konci dubna 2018 více než 63 tisíc příznivců,
330

 

tisíce diváků sledují i profil stanice na sítích Twitter
331

 a Instagram,
332

 stovky 

pak dedikovaný videokanál na serveru YouTube.
333

 

Od roku 2017 TV2 Østjylland pracuje také s komunikační platformou Snapchat, 

kde se zaměřuje na uživatele mladší 16 let. Tematicky se podle vlastní výroční zprávy 

věnuje například „stravovacím návykům, šikaně, sexuální kultuře, školním toaletám nebo 

hrám.“ Televize je prostřednictvím této aplikace v kontaktu zhruba se třemi tisíci uživateli. 

„Snapchat nám otevírá dveře k cílové skupině, kterou je pro zpravodajská média na jiných 

platformách obtížné zasáhnout. Získali jsme jedinečné spojení s mladým publikem, 

které nám odpovídá, samo se na nás obrací a pokládá nám otázky.“
334

 

Regionální stanice provozuje i vlastní aplikaci TV2ØJ pro zařízení s operačními 

systémy Android nebo iOS. Jen v obchodě Google Play měla v dubnu 2018 evidováno více 

než 10 tisíc stažení. Aplikace nabízí živý stream televizního vysílání, zpravodajské články 

převzaté z webových stránek stanice, aktuální program a také možnost poslat redakci tip 

na reportáž s přílohou ve formě fotografií nebo videa.
335

 Na webových stránkách 

věnovaných zpravodajství z jednotlivých komun pak se stejným účelem nabízí rovněž 

přímý kontakt na redaktora, který se dané oblasti věnuje. Uživatelé mají k dispozici 

jeho jméno, fotografii, e-mail, telefonní číslo a odkaz na osobní facebookový profil.
336

 

Celostátní vysílatel DR provozuje výlučně pro obyvatele východního Jutska 

facebookovou stránku DR P4 Østjylland (název je odvozen od regionálního rozhlasového 

okruhu P4), která měla koncem dubna 2018 více než 23 tisíc příznivců.
337

 Necelé tři tisíce 
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 Facebooková stránka je dostupná zde: https://www.facebook.com/TV2OJ/  
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 Twitterový profil: https://twitter.com/tv2ostjylland  
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uživatelů rovněž sledují jeho regionální profil na Twitteru, kde DR především sdílí 

zpravodajské příspěvky z webu.
338

 Dedikované mobilní aplikace pro jednotlivé regiony 

DR neprovozuje, nabízí ovšem specializované aplikace pro různé segmenty publika. 

Více než 100 tisíc uživatelů má zpravodajská aplikace DR Nyheder, která umožňuje 

vyfiltrování zpráv z konkrétního regionu i odeslání tipu pro redakci s obrazovou 

přílohou.
339

 Robustní interaktivní aplikace DR připravilo rovněž pro děti ve dvou 

věkových kategoriích, které se prostřednictvím hlasování mohou zapojit i do televizního 

vysílání – na jaře 2018 například volbou nejlepšího dánského YouTubera, která je cílem 

jednoho z aktuálně vysílaných pořadů stanice DR Ultra pro děti ve věku od sedmi let. 

 

6.3 Regionální vysílání v Andalusii 

Andalusané mohou 24 hodin denně sledovat vysílání dvou plnoformátových 

regionálních programů provozovaných korporací RTVA. Již od osmdesátých let 20. století 

vysílá stanice Canal Sur
340

 doplněná druhým programem, který paralelně vysílá tentýž 

obsah doplněný o skryté titulky, tlumočení mluveného slova do znakové řeči a zvukový 

popis scén pro nevidomé či slabozraké publikum. 
341

 

Od roku 2015 vysílá rovněž druhý plnoformátový kanál nazvaný Andalucía 

Televisión, který část programu simultánně přebírá od sesterské stanice, ale některé pořady 

(zejména ty s tematikou životního stylu či celebrit) nahrazuje zpravodajstvím, 

dokumentární tvorbou a pořady o kultuře.
342

 

Programové schéma stanice Canal Sur tvoří ve všední dny z velké části živě vysílané 

bloky, které v závislosti na denní době obsahují rozličný poměr zpravodajství, reportáží, 

rozhovorů či hudebních klipů.
343

 Denní vysílání začíná v 7 hodin ráno proudovým 

vysíláním Buenos días Andalucía o tříhodinové stopáži, které například v pondělí 

                                                 
338

 Profil na sociální síti Twitter: https://twitter.com/DRostjylland  
339

 Autor této práce si aplikaci nainstaloval a při jejím popisu čerpá z vlastních zkušeností. 
340

 Doslovný český překlad zní „Kanál Jih“. 
341

 Výroční zpráva RTVA za rok 2015, s. 21 a 115–116 
342

 Výroční zpráva RTVA za rok 2015, s. 117 a 118 
343

 Pro základní přehled o programovém schématu byl jako příklad využit program stanice Canal Sur 

na pondělí 30. dubna 2018. Aktuální programové schéma je pro každý den k dispozici zde: 

http://www.canalsur.es/parrilla.html  

https://twitter.com/DRostjylland
http://www.canalsur.es/parrilla.html


95 

 

následuje hodinový magazín tematicky věnovaný výhradně býkům – jak jejich chovu, 

tak například v Andalusii populární koridě.
344

 Dopolední vysílání uzavírá pořad o životě 

na andaluském venkově a chovu hospodářských zvířat (tentokrát nikoli býků).
345

 

V poledne Canal Sur nabízí dvouhodinovou zpravodajskou relaci, na kterou navazuje 

25 minut subregionálního zpravodajství vysílaného ze studií v hlavních městech 

jednotlivých andaluských provincií (Noticias provinciales).
346

 Na stejném principu funguje 

i večerní zpravodajský blok od 20:30 do 21:30, v jehož rámci se jednotlivá provinční 

studia odpojují rovněž na 25 minut. 

Dalšími živě vysílanými pořady jsou Odpoledne tady a teď,
347

 nabízející kromě 

rozhovorů či hudby například i seznamku, a Andalusie živě, zabývající se kulinářstvím, 

kulturou nebo životním stylem.
348

 Do vysílání se mohou zapojit i diváci prostřednictvím 

aplikace WhatsApp. Večerní vysílací čas patří původní dramatické tvorbě, kterou rozebere 

podkapitola 6.3.2, víkendy pak dětskému pásmu La Banda či aktuální publicistice 

reprezentované pořadem Los Reporteros.
349

 

Celostátní televize TVE je v oblasti regionálního vysílání ze své podstaty výrazně 

skromnější. Studio v Seville se odpojuje pouze v časových oknech určených pro regionální 

zpravodajství. Pořad Noticias Andalucía je vysílán ve všední dny od 14 hodin se stopáží 

30 minut. Další čtvrthodina regionálního vysílání následuje v 16 hodin, kdy regionální 

zpravodajství přímo navazuje na hodinovou zpravodajskou relaci Telediario. 

„Bloky vyhrazené regionálnímu vysílání patří dlouhodobě k nejsledovanějším progra- 

movým slotům TVE,“ podotýká Juan Roldán.
350

 

                                                 
344

 Pořad se jmenuje Toros para Todos, jeho internetový archiv je k dispozici zde: 

http://www.canalsur.es/television/programas/toros-para-todos/detalle/64.html  
345

 Campechanos, informace o pořadu je možné najít zde: 

http://www.canalsur.es/television/programas/campechanos/detalle/210.html  
346

 Provinční studia mají jednotný vzhled studia, grafiku i koncepci zpravodajské relace. Pro srovnání 

je možné zhlédnout například relaci ze Sevilly (http://www.canalsur.es/television/programas/csn-

sevilla/detalle/205.html) a Málagy (http://www.canalsur.es/television/programas/csn-

malaga/detalle/204.html).  
347

 La tarde aquí y ahora, 15:45–18:15, archiv pořadu zde: 

http://www.canalsur.es/television/programas/la-tarde-aqui-y-ahora/detalle/52.html  
348

 Andalucía Directo, 18:15–19:55, archiv pořadu zde: 

http://www.canalsur.es/television/programas/andalucia-directo/detalle/33.html  
349

 Informace o pořadu zde: http://www.canalsur.es/television/programas/los-

reporteros/detalle/55.html  
350

 Rozhovor s Juanem Roldánem, viz příloha č. 4 

http://www.canalsur.es/television/programas/toros-para-todos/detalle/64.html
http://www.canalsur.es/television/programas/campechanos/detalle/210.html
http://www.canalsur.es/television/programas/csn-sevilla/detalle/205.html
http://www.canalsur.es/television/programas/csn-sevilla/detalle/205.html
http://www.canalsur.es/television/programas/csn-malaga/detalle/204.html
http://www.canalsur.es/television/programas/csn-malaga/detalle/204.html
http://www.canalsur.es/television/programas/la-tarde-aqui-y-ahora/detalle/52.html
http://www.canalsur.es/television/programas/andalucia-directo/detalle/33.html
http://www.canalsur.es/television/programas/los-reporteros/detalle/55.html
http://www.canalsur.es/television/programas/los-reporteros/detalle/55.html
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6.3.1 Pořady z Andalusie v celoplošném vysílání 

„V případě RTVE Andalucía na místě nevzniká žádný pořad pro vysílání TVE, 

ale připravují se tam pořady pro Španělský národní rozhlas,“ konstatuje ředitel 

teritoriálních center v souvislosti s celoplošným televizním programem.
351

 Andaluské 

centrum se na jeho obsahu podílí pouze zpravodajskými příspěvky. Poslední veřejně 

dostupná data ukazují, že v roce 2015 andaluští novináři přispěli do celoplošného vysílání 

TVE celkem 89 hodinami obsahu, přičemž paralelně vyrobili dalších 125 hodin obsahu 

určeného pouze pro odvysílání v Andalusii.
352

 

6.3.2 Dramatická tvorba a místní pracovní trh 

RTVE veřejně nevykazuje, do jaké míry svou dramatickou tvorbu rozprostírá napříč 

jednotlivými regiony Španělska. Filmy a seriály z produkce národního vysílatele se však 

v minulosti zabývali někteří místní akademici. Dospěli k závěru, že snaha odsunout 

jednotlivé regiony a místní kulturu do pozadí je v případě produkce celostátní televize 

veřejné služby záměrem – jak ostatně upozornila čtvrtá kapitola této práce, posilování 

národní jednoty patří k zákonným povinnostem celé RTVE. María del Mar Chicharro 

Merayová si těchto tendencí všimla například v telenovele La Señora, která se na prvním 

programu TVE premiérově vysílala v letech 2008 až 2010, a seriálu Amar en tiempos 

revueltos (Láska v těžkých časech) inspirovaném španělskou občanskou válkou, 

který běžel nepřetržitě mezi lety 2005 a 2012. 

„Vzhledem k záměru povzbudit v divácích identifikaci se španělským národem oba příběhy velmi 

pečlivě vybírají lokace, ve kterých se děj odehrává. S prostorem pracují tak, aby se s ním mohla identifikovat 

širší skupina diváků, a nabízejí spíše národní než regionální konotace. Seriál La Señora záměrně neodhaluje 

název místa, ve kterém se odehrává. Divákům nabízí určité nápovědy, díky kterým mohou místo rozeznat: 

krajina v pozadí napovídá, že se odehrává někde na severu Španělska. Vlhké prostředí s listnatými stromy, 

blízko u moře a poseté uhelnými doly. Většinu diváků by tyto indicie mohly dovést na pobřeží Asturie, stejně 

tak ale může jít o Baskicko nebo Galicii. Děj se vyhýbá jakýmkoli náznakům secesionismu, které jsou 

s těmito oblastmi spojené, a krajinu nijak nepojmenovává.“
353

 

  

                                                 
351

 Rozhovor s Juanem Roldánem, viz příloha č. 4 
352

 Zpráva ředitelství regionálních center za rok 2015, s. 25 
353

 MAR CHICHARRO MERAYO, 2012, s. 217 a 218 
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Stejný přístup jako k lokacím volí tvůrci seriálů v produkci RTVE rovněž ve vztahu 

k jazyku. „Všechny postavy mluví výlučně kastilsky a vyhýbají se jazykové rozmanitosti 

typické pro španělskou realitu (katalánština, baskičtina, galicijština). Dominantní jazyk 

je normalizován a standardizován, očištěn o všechny lokální výrazy a regionalismy.“
354

 

Tendence je přitom zcela opačná než v případě seriálů produkovaných jednotlivými 

regionálními vysílateli, kteří se naopak snaží posilovat vztah svých diváků k regionu 

zdůrazňováním místních reálií, kulturních tradic a používaného jazyka.
355

 

Nejnovějším počinem andaluské RTVA v oblasti původní dramatické tvorby je seriál 

Entreolivos vysílaný od února 2017 až do současnosti.
356

 Příběh ředitelky společnosti 

exportující olivový olej, která se kromě obchodních potíží potýká i s rodinnými problémy, 

komplikovaným vztahem či rakovinou, vzniká v koprodukci s mexickou společností, 

což se odráží i na hlavních lokacích seriálu: mexickém Cancúnu a andaluské vesničce 

Azariche. Ta je mimochodem fiktivní a divák se ze seriálu nedozví, kde přesně by měla 

ležet – v regionálním měřítku se tak opakuje podobná situace, jakou María del Mar 

Chicharro Merayová popsala v kontextu celého Španělska. Filmaři během osmi měsíců 

projeli prakticky celou Andalusii: vedle Miami či Mexico City natáčeli v Jaénu, Huelvě, 

Córdobě, Cádizu, Almeríi, Málaze i Seville.
357

  

Skutečnost, že se regionální televize veřejné služby v Andalusii věnuje samostatné 

dramatické a dokumentární produkci, a to pro dva plnoformátové kanály, pokládá autor 

za vypovídající i ve vztahu k druhé výzkumné otázce této části práce – lze konstatovat, že 

v Andalusii existuje uplatnění pro technické a tvůrčí profese spojené s televizní tvorbou.  

  

                                                 
354

 MAR CHICHARRO MERAYO, 2012, s. 218 
355

 MAR CHICHARRO MERAYO, 2012, s. 215 
356

 Stránka seriálu: http://www.canalsur.es/television/programas/entreolivos/detalle/244931.html  
357

 DÍAZ, F. Canal Sur estrena hoy su serie propia 'Entreolivos'. Diario de Sevilla [online]. 2017-02-

27 [cit. 2018-04-29]. 

http://www.canalsur.es/television/programas/entreolivos/detalle/244931.html
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6.3.3 Využití sociálních sítí a vlastních komunikačních platforem 

Pracovníci teritoriálního centra RTVE v Andalusii založili 3. března 2017 svou oficiální 

stránku na Facebooku. Od té doby zde ovšem nepřibyl žádný obsah a počet příznivců 

k 29. dubnu 2018 dosáhl čísla 327.
358

 O poznání aktivnější jsou novináři na Twitteru, kam 

přidávají několik příspěvků denně. Jejich obsah sleduje ke stejnému datu 

1 776 uživatelů.
359

 

Obsahově srovnatelný twitterový kanál CanalSurNoticias věnovaný výhradně 

zpravodajskému obsahu má oproti tomu více než 50 tisíc příznivců.
360

 Obecný profil 

plnoformátového televizního kanálu pak dosahuje počtu 125 tisíc sledujících
361

 a televize 

provozuje i řadu menších twitterových profilů pro jednotlivé pořady či provinční 

zpravodajská studia. Facebookový profil stanice Canal Sur se na konci dubna 2018 blížil 

k hranici 130 tisíc příznivců,
362

 zpravodajská divize měla na Facebooku fanoušků 

12 tisíc.
363

 

RTVE nabízí uživatelům mobilních zařízení zpravodajskou aplikaci RTVE 24 horas, 

ta ovšem umožňuje pouze příjem zpravodajství a nepracuje s žádnou formou zapojení 

publika do vysílání. Na webu RTVE je však k dispozici telefonní číslo a e-mailová adresa 

teritoriálního centra. Interakci mezi vysílatelem a publikem neumožňuje ani mobilní 

aplikace Canal Sur.
364

 I v jejím případě je možné kontaktní informace najít na webu 

instituce, a to včetně spojení na studia v hlavních městech jednotlivých provincií. 

  

                                                 
358

 Adresa facebookového profilu: https://www.facebook.com/RTVEAndalucia  
359

 Twitterový profil andaluského centra RTVE: https://twitter.com/RTVEAndalucia  
360

 Zpravodajský profil stanice Canal Sur na Twitteru: https://twitter.com/CSurNoticias  
361

 Obecný twitterový profil Canal Sur: https://twitter.com/canalsur  
362

 Profil stanice Canal Sur na Facebooku. https://www.facebook.com/canalsurradioytv/  
363

 Profil zpravodajské sekce: https://www.facebook.com/CSurNoticias/  
364

 Autor této práce si obě aplikace nainstaloval a při jejich popisu čerpá z vlastních zkušeností. 
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https://twitter.com/RTVEAndalucia
https://twitter.com/CSurNoticias
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6.4 Působení BBC ve Skotsku 

BBC v současnosti provozuje skotské variace dvou svých celoplošných 

programových okruhů – BBC One a BBC Two. Na území Skotska se tak program 

v některých časech liší od vysílání ve zbytku země. Ve fiskálním roce 2016/2017 šlo 

celkem o 927 hodin, z čehož bylo 499 hodin věnováno regionálnímu zpravodajství.
365

 

BBC Scotland má vlastní tým programových hlasatelů a samostatně vysílá například 

některé sportovní přenosy nebo již od roku 2002 běžící seriál River City odehrávající 

se přímo v Glasgow.
366

 Vlajkovou lodí televizního zpravodajství a aktuální publicistiky 

je pak pořad Reporting Scotland,
367

 který sleduje zhruba půl milionu diváků.
368

 

V letošním roce se však BBC chystá zavedený systém změnit a spustit ve Skotsku 

zcela nový programový okruh zaměřený na regionální obsah. V rámci nové koncepce BBC 

Scotland přestane vysílat svou vlastní variaci druhého celoplošného kanálu. „Ve Skotsku 

pořád naladíte BBC Two, ale už to nebude skotská verze,“ podotýká Ian Small.
369

  Podle 

ročního plánu BBC nabídne nový kanál kombinaci zábavné tvorby, sportu, dramat 

i dokumentárních pořadů. „Jeho srdcem bude nová hodinová zpravodajská relace. Vysílat 

se bude každý všední den od 21 hodin a doplní ji silná digitální platforma i sociální média. 

Pro posílení našeho rozšířeného zpravodajství vznikne 80 nových novinářských postů.“
370

 

Plán zahrnuje rovněž spolupráci s místními médii a klade důraz na lokální žurnalistiku. 

„V rámci ‚iniciativy BBC pro demokracii na místní úrovni‘ bude najato dalších 20 

reportérů, které umístíme napříč Skotskem do redakcí lokálních deníků“.
371

 

Podle Iana Smalla potřebnost nového kanálu dokládají průzkumy, které BBC 

provedla mezi diváky ve Skotsku. Nečeká ale razantní zvýšení celkové sledovanosti. 

„Nepředpokládáme, že by BBC Scotland přilákala k televizi nové diváky. Několik možná, 

ale nebudou to velká čísla. Předpokládáme, že nový kanál nejspíš ubere diváky ostatním službám, které BBC 

provozuje. Pokud všichni přejdou na něj, mohlo by to mít negativní dopad na BBC One Scotland, ale možná 

                                                 
365

 Výroční zpráva BBC za fiskální rok 2016/2017, s. 98 
366

 Stránka seriálu včetně archivu: https://www.bbc.co.uk/programmes/b006p2xl  
367

 Stránka pořadu včetně archivu: https://www.bbc.co.uk/programmes/b006mj3s  
368

 Výroční zpráva BBC za roky 2016/2017, s. 40 
369

 Rozhovor s Ianem Smallem, viz příloha č. 5 
370

 Plán BBC pro rok 2018/2019, s. 20 
371

 Plán BBC pro rok 2018/2019, s. 21 
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taky na další vysílatele, třeba soukromou STV. Musíme být proto opatrní, aby veřejnou hodnotu nového 

kanálu nepřevážil jeho negativní dopad na zdejší televizní trh. Jeho cílem není trh narušit, ale obohatit.“
372

 

Právě z tohoto důvodu podléhá spuštění kanálu, které BBC plánuje na podzim roku 

2018, ještě posouzení ze strany Ofcomu coby regulátora jak BBC, tak i celého trhu. V době 

odevzdání této diplomové práce již úřad vydal předběžný souhlas s jeho spuštěním, neboť 

dospěl k závěru, že přínos nového programového okruhu vyváží negativa spojená s jeho 

spuštěním. Zároveň však stanovil lhůtu pro podání připomínek, s nimiž se chce vypořádat 

před vydáním konečného rozhodnutí. Lhůta vyprší 18. května 2018.
373

 

6.4.1 Pořady ze Skotska v celoplošném vysílání 

BBC při vývoji pořadů využívá svého silného zázemí daného jak bohatou historií 

společnosti, tak i koncentrací tvůrčích profesí do mnoha produkčních center napříč 

královstvím. Na jednu stranu jí to zaručuje stabilní přísun námětů pro nové programové 

formáty a dostatečné kapacity pro jejich výrobu. Na druhou stranu však robustnost BBC 

může vést k tomu, že některé pořady s velkým potenciálem dlouho zůstávají pouze 

na úrovni regionálního vysílání, neboť o nich dramaturgové celoplošných programů 

nevědí, případně jim nevěnují pozornost. 

„V polovině devadesátých let začala BBC Scotland vyvíjet sérii rozhlasových skečí Chewin‘ the Fat. 

V určité fázi vývoje nás napadlo, že by to vlastně mohlo dobře fungovat v televizi. Interně jsme tedy projekt 

na zkoušku přesunuli do televizní výroby. Vypadalo to dobře, a tak se z původně rozhlasového pořadu stal 

televizní produkt. Jedna ze skečí se pak stala docela populární. Došlo nám, že má potenciál pro pokračování 

– a takhle vznikla Still Game. Několik let se úspěšně vysílala ve Skotsku, než si dramaturg BBC One všiml, 

jak je tu nesmírně populární. Poslední dvě série si vyžádal pro celostátní vysílání a ta příští, poprvé 

v dlouholeté historii tohoto pořadu, bude mít premiéru přímo na BBC One.“
374

 

Podle výroční zprávy BBC komediální pořad Still Game sleduje v celém Spojeném 

království 3,8 milionů lidí, což představuje šestnáctiprocentní podíl na publiku. Formát 

však ani v celoplošném vysílání nezapře svůj skotský původ – ze zmíněného počtu diváků 

tvoří celých 1,7 milionů právě obyvatelé Skotska.
375
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Cesta skotských pořadů do vysílání celoplošných programových okruhů ovšem 

nemusí trvat desítky let jako ve výše představeném případě. Výjimkou není ani přímé 

zadání pořadu. „Buď si vedoucí dramaturg přímo řekne, jaký typ pořadu hledá (…), nebo 

nějaký formát napadne přímo nás a za dramaturgem s ním zajdeme. Řekneme mu, jaký 

máme nápad, a zeptáme se, jestli by to podle něj mohlo fungovat. Pak je na nás, abychom 

připravili pilotní díl a zjistili, jestli se nám to podaří realizovat,“ popisuje Small.
376

 Vliv 

na přijetí či nepřijetí námětu mají i nově stanovené kvóty pro regionální produkci 

stanovené Ofcomem.
377

 

6.4.2 Dramatická tvorba a místní pracovní trh 

Při plánování a výrobě své dramatické tvorby klade BBC velký důraz na vysoké 

zastoupení „regionální produkce“ – tedy pořadů s původem mimo Londýn. Trojici kritérií 

(základna produkční společnosti, využití alespoň 70 procent rozpočtu a pracoviště 

přinejmenším poloviny tvůrců a účinkujících v daném regionu), z nichž musí být pro tuto 

kvalifikaci splněna aspoň dvě, se už věnovala čtvrtá kapitola této práce. 

Pro určení, zda pořad vzniká mimo Londýn, v BBC jako vodítko dlouhodobě slouží 

silniční okruh M25 kolem britské metropole. Společnost si již v roce 2008 vytyčila cíl 

investovat mimo tuto oblast v horizontu osmi let přinejmenším 50 procent rozpočtu 

určeného na výrobu pořadů pro celoplošné vysílání, přičemž 17 procent celkového objemu 

tohoto rozpočtu mělo mířit mimo Anglii. 

Skotsko mělo podle těchto parametrů získat podíl odpovídající poměru jeho populace 

vůči celkovému počtu obyvatel Velké Británie – tedy zhruba 8 procent.
378

 Jak podotýká 

Ian Small, zpočátku šlo do značné míry o umělé přesuny natáčení, jejichž cílem bylo toliko 

naplnit stanovené kvóty: 

„Ekonomicky to fungovalo a dostaly se sem obrovské peníze, které by tu jinak nebyly. Tahle část 

systému ale pravděpodobně selhávala v tom, že nepřispívala k udržitelnosti našeho průmyslu v národech 

a regionech. Projekt se vzal z Londýna, přesunul se jinam, ale jakmile natáčení skončilo, všichni se zase 

vrátili. Teď se soustředíme na něco mnohem komplexnějšího. Podporujeme tvorbu, která skutečně přirozeně 

vznikla v dané oblasti a nebyla tam jen zasazena odjinud. (…) Největším tahounem televizního byznysu je 

                                                 
376
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dramatická tvorba, ta přináší největší investice. Šest epizod kriminálky, jako je Shetland, by pravděpodobně 

vyšlo asi na šest milionů liber. Právě takové projekty hledáme.“
379

 

Výroční zpráva BBC přitom dokládá, že v současnosti se je nacházet daří: 

„V obzvlášť produktivním roce pro dramatickou tvorbu přilákal temný čtyřdílný thriller One of Us, 

popsaný listem London Evening Standard slovy ‚Tarantino se setkal se Shakespearem‘, v průměru víc než 

5 milionů diváků napříč Spojeným královstvím a dosáhl 22% podílu na celkové sledovanosti. Třídílný The 

Replacement (psychologický thriller, pozn. autora), jehož děj se odehrává v Glasgow, zaujal 7,3 milionu 

diváků při 28% podílu na publiku. Edinburgh se stal kulisou třídílného projektu Rillington Place na BBC 

One, který se věnoval životu sériového vraha Johna Christieho, a šestidílného seriálu pro teenagery Clique 

o přátelství podstupujícím extrémní zkoušky na BBC Three.“
380

 

6.4.3 Využití sociálních sítí a vlastních komunikačních platforem 

Skotská divize BBC je v prostoru sociálních médií aktivní především na sítích 

Facebook, Twitter a Instagram. Provozuje tam shodně čtyři hlavní profily – korporátní, 

rozhlasový, zpravodajský a sportovní. Jejich popularitu dokládá následující tabulka: 

 

Tabulka č. 8: Počet příznivců BBC Scotland na sociálních sítích k 1. květnu 2018 

 Facebook Twitter Instagram 

BBC Scotland 926 155
381

 64 977
382

 36 984
383

 

BBC Radio Scotland 115 673
384

 57 148
385

 2 015
386

 

BBC Scotland News 969 816
387

 428 515
388

 17 133
389

 

BBC Sport Scotland 274 797
390

 74 832
391

 1 369
392
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Vlastní komunitu na sociálních sítích udržuje rovněž sekce vysílání v gaelštině BBC 

Alba, společnost naopak neprovozuje samostatné kanály pro jednotlivé regiony Skotska. 

Pro kontakt mezi publikem a zpravodajskou redakcí pak BBC Scotland využívá zavedenou 

celosvětovou platformu BBC Have Your Say fungující prostřednictvím telefonu, e-mailu, 

Twitteru, aplikace WhatsApp a kontaktních formulářů přímo na webových stránkách. 

Jejich prostřednictvím redakce zadává témata pro participaci diváků na obsahu vysílání.
393

 

Specificky skotským projektem, jehož cílem je zaujetí mladého publika a podnícení 

jeho účasti na tvorbě mediálního obsahu, je platforma BBC The Social. „Hledáme lidi 

napříč celým Skotskem, kteří mohou se světem sdílet něco zajímavého. Pracujeme 

s novými talenty na rozvoji jejich schopností a publikujeme jejich obsah prostřednictvím 

našich kanálů na sociálních sítích, které se věnují široké škále žánrů: komediální tvorbě, 

hudbě, hrám, životu, problémům a dalšímu,“ uvádí webová stránka projektu, podle níž 

se na obsahu aktuálně podílí zhruba 50 mladých Skotů.
394

 BBC pro jeho šíření využívá 

služby Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a Tumblr, přičemž stránka The Social 

na první zmíněné síti má k 1. květnu 2018 více než 344 tisíc příznivců.
395

 

6.5 Dílčí závěr: Regiony v televizi, televize v regionech 

Téměř všechny sledované televizní stanice slouží obyvatelům příslušných regionů 

jak dedikovaným vysíláním pro daný územní celek, tak i reprezentací daného regionu 

v celoplošném vysílání. Poměr těchto dvou aktivit se však v případě jednotlivých stanic 

velmi výrazně liší. Základní srovnání nabízí následující tabulka č. 9 sestavená 

z dostupných dat, o kterých podrobněji pojednávaly předchozí stránky této práce. 
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Tabulka č. 9: Komparace údajů o produkci regionálních studií a stanic televize veřejné služby 

Region J. Morava Východní Jutsko Andalusie Skotsko 

Organizace ČT Brno DR Aarhus TV2ØJ RTVE And. RTVA BBC Scotland 

Regionální 

vysílání 

25 minut / den 

(cca 150 h / rok) 
neprovozuje 

43 minut / den 

(cca 250 h / rok) 

na TV2 Danmark 

 

+ vlastní kanál 

45 minut / den 

(cca 260 h / rok) 

 

jen všední dny 

dva vlastní 

kanály; 

 

50 minut / den 

provinčního 

zpravodajství 

927 h /rok 

(cca 2,5 h / den) 

 

vlastní kanál 

v přípravě 

Podíl na 

celoplošném 

vysílání 

ČT1 14 % 

ČT2 12 % 

 

celkem 9 % 

„stovky hodin 

každý rok“ 

(DR Aarhus); 

 

+ 20 % 

premiér. času 

(sport, počasí, 

nově přesunuté 

redakce) 

cca 300 

zpravodajských 

příspěvků / 

rok396 

89 hodin / rok 

 

pouze 

zpravodajské 

příspěvky 

neprovozuje 

8 % 

 

(podíl na 

rozpočtu pro 

výrobu pořadů 

určených 

k celoplošnému 

vysílání) 

Vlastní 

dramatická 

tvorba 

ano ne ne ne ano ano 

Není-li v poznámce uvedeno jinak, zdrojem dat jsou informace uvedené v této kapitole s odkazem na primární zdroj. 

Orientační přepočty vysílacího času uvedené v závorkách jsou vlastním výpočtem autora.  

 

Pakliže BBC Scotland na podzim roku 2018 skutečně spustí nový programový 

okruh, jehož rámcovou podobu již předběžně odsouhlasil regulační orgán, stane se Česká 

republika jedinou ze čtveřice sledovaných zemí, ve které diváci nebudou moci sledovat 

televizní vysílání veřejné služby v podobě specializovaného regionálního kanálu. 

Při pohledu na tabulku č. 9 je zároveň patrné, že stávající časová dotace regionálního 

vysílání je v jejím případě výrazně nejmenší, a to i v případě, kdy specializované okruhy 

pomineme a soustředíme se pouze na regionální vysílání v rámci celoplošných programů. 

Komparace na druhou stranu ukazuje, že brněnské studio ČT se v současnosti podílí 

na celoplošném vysílání v České republice mnohem výrazněji než kterékoli studio 

v osmimilionové Andalusii na celoplošném vysílání ve Španělsku. Je to dáno orientací 

RTVA výlučně na vlastní region, jakož i centralizovanou koncepcí fungování RTVE 

– ta zkrátka v jednotlivých regionech provozuje především zpravodajská studia, přičemž 

další tvorba je soustředěna do centrály v Madridu a v menší míře do Barcelony. 

                                                 
396
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Optikou absolutních čísel z výročních zpráv by se mohlo zdát, že ČT Brno dokonce 

mírně předčila i podíl BBC Scotland na televizním obsahu vyrobeném veřejnoprávní 

korporací v celém Spojeném království. Zde je však třeba upozornit na to, že zatímco BBC 

vykazuje podíl své skotské divize na objemu finančních prostředků využitých pro výrobu 

nových pořadů pro celoplošné vysílání, Česká televize ve svých výkazech pracuje 

především s celkovým vysílacím časem – tedy včetně již zmíněných nočních repríz pořadů 

vyrobených v Brně v uplynulých letech. 

Spíše než vyvozování závěrů o tom, zda je Morava v programu České televize 

zastoupena více než Skotsko ve vysílání BBC, se proto nabízí otázka, zda by nebylo 

namístě změnit parametry zákonných požadavků na reprezentaci regionů v českém 

televizním vysílání – ať už zdůrazněním premiérových pořadů vedle stávající obecné 

časové dotace, nebo obecným stanovením vysílacích časů, v nichž se má část regionální 

tvorby objevit, po vzoru „kvót“ na regionální obsah v hlavním vysílacím čase BBC. 

Odpověď by mohla přinést případná navazující studie, jejíž tematický rámec byl navržen 

v podkapitole 6.1.1. 

Jedním z dalších klíčových aspektů sledovaných v této kapitole byla rovněž úloha 

veřejnoprávní televize ve vztahu k pracovnímu trhu daného regionu a způsoby, jakými 

se podílí na jeho rozvoji. Zajímavé inspirativní kroky v této souvislosti učinily především 

dva ze sledovaných vysílatelů. BBC se rozhodla investovat polovinu svých prostředků 

na výrobu pořadů pro celoplošné vysílání mimo silniční okruh kolem Londýna, přičemž 

během uplynulých deseti let hledala cestu, jak zpočátku „umělé“ a obvykle jednorázové 

stěhování štábů nahradit přirozenějším procesem – tedy tvorbou, která je navázaná přímo 

na region, v němž vzniká. Ředitel brněnského studia České televize pak ve spolupráci 

s oblastními divadly sestavuje vlastní herecký rejstřík, s jehož pomocí chce motivovat 

režiséry pořadů vznikajících na Moravě, aby využili potenciálu místní umělecké scény.  

Téma rovnoměrnějšího rozprostření svých operací napříč zemí v posledních letech 

řešil i dánský vysílatel DR, který se rozhodl pro poměrně rázné řešení: přesun celého 

sportovního oddělení, meteorologů a některých zavedených publicistických pořadů 

z Kodaně do Aarhusu. Krok, který zajisté podpořil rozvoj pracovního trhu v televizním 

odvětví na Jutském poloostrově, znamenal výrazný zásah do života stávajících 

zaměstnanců. Ti se z části přestěhovali spolu se svým zaměstnavatelem, další však 

– mnohdy po dlouhých letech spojených se značkou DR – z televize odešli.  
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Posledním tématem této kapitoly byla komunikace sledovaných médií s regionálním 

publikem v digitálním prostoru. Studie ukázala, že všichni vysílatelé pro styk s diváky 

využívají primárně sociální sítě, především pak službu Facebook. Rozsah jejich aktivit 

v tomto prostředí se výrazně liší – zatímco například BBC Scotland udržuje čtyři klíčové 

profily hned na čtyřech různých platformách a počet jejích příznivců se na některých z nich 

blíží k milionu, andaluské studio RTVE se svému účtu na Twitteru věnovalo jediný den, 

po němž na síti zůstal pouze neaktivní artefakt. 

Pokud jde o vlastní technologické platformy určené pro participaci publika 

na mediálním obsahu či veřejné debatě, došly ze sledovaných vysílatelů nejdále Česká 

televize (projekt iReportér aktivně využívaný mimo jiné pořadem Regiony ČT24) a BBC 

(celostátní projekt Have Your Say a skotská platforma pro mladé The Social).  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo definovat roli, kterou regionální redakce, studia 

či stanice televize veřejné služby hrají – či mohou hrát – v současné Evropě. Komparativní 

studie jejich fungování na Moravě, ve východním Jutsku, v Andalusii a ve Skotsku 

pak měla poskytnout co nejkomplexnější přehled o činnosti konkrétních veřejnoprávních 

institucí, a to ze čtyř úhlů – optikou historického kontextu, legislativního rámce jejich 

regionálního působení, organizační struktury a samotné náplně jejich práce jak v oblasti 

výroby a vysílání, tak i v otázce jejich vztahu s obyvateli daných regionů. Následující 

stránky jsou jen stručným souhrnem některých klíčových poznatků v kontextu stanovených 

výzkumných otázek. Pro detailní přehled o shodných a rozdílných znacích sledovaných 

stanic lze doporučit prostudování dílčích závěrů jednotlivých kapitol.   

Na samém počátku studie stály tři výzkumné otázky. S oporou tuzemské i zahraniční 

odborné literatury se její teoretická část nejprve věnovala tomu, zda je veřejnoprávní 

televize – jako instituce – v současnosti potřebná a jak by se případně měla adaptovat 

na nové požadavky, které na ni vzhledem k technologickým i společenským změnám 

klade publikum, respektive plátci uživatelských poplatků. Citovaní autoři, ale také orgány 

Evropské unie či Rady Evropy, v této souvislosti vyzdvihují nekomerční a politicky 

nevyhraněný charakter veřejnoprávních institucí. Pramení z něj možnost vstupovat 

do veřejné debaty v roli nezávislého moderátora bez závazků vůči inzerentům 

či politickým strukturám na úrovni států, regionů i jednotlivých měst. 

Předpokladem ke skutečně nestrannému naplňování této role jsou vhodně nastavené 

legislativní podmínky i poměry uvnitř samotné organizace. Na příkladu španělské RTVE 

se v rámci třetí kapitoly ukázalo, že ani desítky let po přechodu země od autoritářského 

režimu k demokracii nemusí být základní rámec fungování média veřejné služby stabilní: 

Část novinářů začala skutečnou nezávislost na vládě cítit až po roce 2007 a zákonné 

postavení veřejnoprávní instituce se zcela neustálilo ani v aktuální dekádě. Mapování 

místního a historického kontextu televizního vysílání ve sledovaných zemích vedlo 

k identifikaci řady shodných znaků mezi RTVE a Českou, respektive Československou 

televizí. Obě instituce vznikly a rozvíjely se pod přímou správou nedemokratických 

režimů, po jejichž pádu se výrazně změnily hlavní úkoly a právní forma vysílatelů. Nejisté 

hledání správného nastavení vztahů mezi televizí a politickými strukturami pak v obou 
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zemích vedlo k růstu napětí i ke krizovým situacím. Vysílatelé ve zbylých dvou zemích, 

tedy v Dánsku a ve Spojeném království, se naopak opírají o silnou tradici veřejné služby 

v prostředí funkční a stabilní demokracie, jejíž model ostatně sloužil jako vzor 

pro transformaci mediálního systému v České republice i ve Španělsku.  

Technologický princip televizního vysílání, který je ze strany publika založen 

především na pasivním příjmu signálu, pak limituje schopnost jeho provozovatelů 

přizpůsobit se trendům spojeným s rychlým rozvojem informačních a komunikačních 

technologií. Teoretická část práce popsala proces přeměny konzumentů mediálního obsahu 

na jeho aktivní spolutvůrce (produživatele), jakož i změnu prostředí, v němž uživatelé 

vyhledávají informace – stále častěji dávají před novinami, rozhlasem či televizí přednost 

internetovým aplikacím či sociálním sítím. Čtveřice případových studií provedených 

v rámci empirické části práce pak popsala aktivity, kterými se sledovaná regionální studia 

televize veřejné služby snaží navázat kontakt s novými publiky právě v prostředí síťové 

komunikace. Všechny instituce velmi aktivně využívají především službu Facebook 

a v různé míře jsou přítomny rovněž na Twitteru. Další sítě, ale také vlastní technologické 

platformy, pak televize či jejich regionální divize využívají v rámci specifických projektů 

s cílem zaujmout mladé publikum: BBC Scotland například aktivně hledá mladé tvůrce 

v projektu The Social, dánská TV2 Østjylland s mládeží aktivně komunikuje 

prostřednictvím aplikace WhatsApp a DR vyvinulo dvojici mobilních aplikací pro děti, 

které mohou jejich prostřednictvím ovlivňovat průběh televizních pořadů vytvářených 

z velké části v Aarhusu. Česká televize pak do svých zpravodajských pořadů, zejména 

pak těch s regionální tematikou, výrazně zapojuje aplikaci iReportér, jehož uživatelé se tak 

stávají aktivními spolutvůrci obsahu televizního vysílání a prostřednictvím svých profilů 

na webových stránkách ČT navíc mohou fungovat jako lokální občanští videožurnalisté.  

Druhá výzkumná otázka směřovala k významu existence regionálních poboček, 

studií a redakcí z pohledu jejich provozovatele. Odborná literatura nabídla dvě 

odpovědi: Studio zastupuje zájmy daného regionu uvnitř celostátní instituce a přispívá 

rovněž k pestrosti televizní tvorby. Empirická zjištění následně ukázala, že míra vlivu, 

kterým vedení regionálních studií vůči centrálnímu managementu televize disponuje, 

se přitom liší – zatímco v Andalusii je studio RTVE jedním z centrálně řízených 

teritoriálních center, jejichž hlavním úkolem je dle stanovených pravidel vytvářet obsah 

regionálních zpravodajských relací a dodávat reportáže pro celoplošné vysílání, skotská 
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divize BBC má (stejně jako waleská či severoirská) garantované křeslo v nejvyšším 

řídícím orgánu celé instituce a vedení BBC Scotland se pravidelně schází s managementem 

v rámci zasedání národního výboru. Tím je zaručen přímý podíl skotské divize 

na rozhodování o strategickém směřování BBC jak ve Skotsku, tak i na celostátní úrovni. 

Zajímavá zjištění v této souvislosti přinesl i pohled na zastoupení regionů v regulačních 

orgánech: Vágní a prakticky nenaplňované ustanovení zákona o České televizi, podle nějž 

by měli poslanci při volbě Rady ČT reflektovat vedle jiných aspektů právě i regionální 

zájmy, výrazně kontrastuje například s pestrým složením Rad reprezentantů zřizovaných 

při každé regionální stanici dánské sítě TV2. 

Diverzifikaci výroby mediálního obsahu po televizích veřejné služby ve všech 

sledovaných zemích požaduje přímo zákon, v případě Velké Británie pak královská charta 

a nově také operační licence. Všechny srovnávané předpisy zdůrazňují povinnost 

reflektovat události, život či kulturu napříč územím, na němž televize působí 

(stát či konkrétní region). České televizi však legislativa přímo nařizuje, kde musí 

regionální studia provozovat, kolik minut denně budou vysílat přímo pro svůj region 

a kolika procenty se mají podílet na obsahu celoplošného vysílání. Španělské RTVE 

naopak zákon uložil jen obecnou povinnost vybudovat regionální strukturu a nestanovil 

žádné závazné kvóty. Dánská legislativa rozdělila celoplošné a regionální vysílání televizní 

veřejné služby mezi dvě samostatné instituce, přičemž k založení produkčního centra 

v Aarhusu došlo z rozhodnutí DR. Ve Spojeném království si BBC o umístění své skotské 

centrály, jakož i dalších studií, rozhoduje rovněž sama, rozložení výroby napříč celou zemí 

je pak kombinací její vlastní koncepce a podmínek operační licence. Ta mimo jiné 

definuje, kolik hodin obsahu zaměřeného na regiony musí být v rámci celoplošného 

vysílání BBC zařazeno v hlavním vysílacím čase, bezprostředně před ním či po něm. Brání 

tak soustředění pořadů regionální produkce do nočních vysílacích časů v podobě, jakou 

v rámci empirické části práce naznačil pohled na programové schéma České televize.  

Poslední – a nejširší – výzkumná otázka se k významu regionálních televizí 

či poboček celostátních vysílatelů vrátila. Zkoumala jej však z pohledu obyvatel 

samotných regionů. V kontextu práce Lenky Waschkové Císařové, Glorie Tristaniové 

nebo Cassandre Burnierové bylo konstatováno, že přítomnost regionálního studia či místní 

redakce v konkrétním městě či kraji má díky fyzické blízkosti televizní instituce 

vůči publiku potenciál posílit jejich vzájemný vztah: divák ví, že televize je i v jeho městě, 
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může se setkat s jejími redaktory a případně ji snadno kontaktovat s vlastním podnětem. 

Jak ovšem podotýká Hans Kleinsterbauer, mnohem důležitější než televizní budova 

či vysílač (hardware) je v tomto ohledu přítomnost novinářů ochotných věnovat se jejich 

problémům a nechat zaznít jejich hlas (software). 

Poslední věta se odráží v jednom z aktuálních plánů BBC Scotland, která se chystá 

doplnit stávající strukturu svých studií o desítky lokálních reportérů. Ti nemají pracovat 

ve vlastních budovách, ale v redakcích spolupracujících místních deníků. Vedle 

podstatného rozšíření počtu měst, jejichž obyvatelé se budou moci na denní bázi potkávat 

s představiteli veřejnoprávního média, by mohly podobné projekty přispět 

i k profesionalizaci žurnalistiky na lokální a regionální úrovni, na jejíž nedostatky 

v českém prostředí dlouhodobě poukazuje například Jaromír Volek. Program navíc povede 

ke vzniku nových pracovních míst mimo území stávajících center mediální produkce, která 

je v případě Skotska aktuálně soustředěna především do Glasgow a blízkého okolí. 

Podíl veřejnoprávních televizí na rozvoji pracovního trhu v jednotlivých regionech 

byl ostatně dalším tématem, které tato diplomová práce otevřela v návaznosti na třetí 

výzkumnou otázku. Teoretickým východiskem byly především texty Marka Deuzeho 

a Helen Blairové, kteří už v minulém desetiletí upozornili na vysokou míru koncentrace 

filmové a televizní tvorby do stále omezenějšího počtu míst. Jedním z témat rozhovorů 

s představiteli televizních stanic, které vznikly v rámci empirické části práce, tedy byla 

i otázka, jakými kroky jejich regionální studia či divize podporují zapojení místních tvůrců 

či umělecko-technických pracovníků do výroby pořadů, především pak dramatické tvorby. 

V případě BBC je tento cíl přímo zahrnut ve strategii podpory regionální produkce: 

Jednou ze tří podmínek, z nichž musí každý regionální pořad připravovaný pro celoplošné 

vysílání splnit přinejmenším dvě, je právě původ tvůrců, z nichž má většina pocházet 

přímo z daného regionu. Česká televize takto striktní podmínky nemá a při výběru herců 

či klíčových členů štábu nechává volnou ruku režisérovi. Ředitel Televizního studia Brno 

však připravil projekt regionálního hereckého rejstříku, s jehož pomocí chce režiséry 

motivovat k obsazování jihomoravských umělců. Dánský vysílatel DR v poslední době 

přistoupil k razantním krokům ve jménu rovnoměrnějšího územního rozložení svých 

aktivit a zaměstnanců: přesunul z Kodaně do Aarhusu některé kompletní divize, například 

sportovní redakci, a to včetně přestěhování desítek stávajících zaměstnanců. 
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Zatím je příliš brzy na hodnocení, zda se přesun zavedených divizí DR z Kodaně 

na pevninu ukáže jako dlouhodobě funkční řešení – redakce sportu, počasí a některých 

publicistických pořadů fungují v novém prostředí teprve několik měsíců. Není tedy možné 

předvídat, zda přestěhovaní zaměstnanci (a jejich rodiny) budou skutečně ochotní 

v Aarhusu natrvalo zůstat, nebo se část z nich vrátí do Kodaně, ukončí spolupráci s DR, 

a vysílatel tak bude muset hledat náhradní řešení. Stejně tak bude zajímavé sledovat, 

zda se BBC Scotland skutečně podaří plán na vytvoření sítě reportérů delegovaných 

do redakcí lokálních médií a s jakým ohlasem se na podzim setká její nový čistě regionální 

programový okruh. Ambiciózní plány má i vedení RTVE, které by rádo v rámci 

technologické konvergence sloučilo pozice televizních a rozhlasových novinářů 

v teritoriálních centrech. Česká televize pak plánuje vznik dalších oblastních 

zpravodajských studií v Čechách, odkud by se v budoucnu mohla vysílat samostatná 

vydání relace Události v regionech. Dalším milníkem v rozvoji regionálního vysílání 

by se v České republice mohla stát i právě začínající druhá fáze digitalizace vysílání, 

v jejímž rámci je stále otevřené i téma případného vzniku nového programového okruhu. 

Popsané vize a plány veřejnoprávních televizí v České republice, Dánsku, 

ve Španělsku a Spojeném království naznačují, že vývoj regionálního vysílání se v podobě, 

jakou popisuje tato práce, ani zdaleka nezastavuje. Zejména díky řediteli brněnského studia 

ČT Janu Součkovi, vedoucí tamního centra dramaturgie Lucii Kapounové, řediteli 

regionálních center RTVE Juanu Roldánovi, vedoucí aarhuského studia DR Signe 

Aggerholmové, a řediteli sekce veřejné politiky BBC Scotland Ianu Smallovi ovšem 

kapitoly, které právě dočítáte, nabídly pestrý pohled na současnou podobu fungování 

televize veřejné služby v každé ze čtyř sledovaných zemí. 

Poznatky získané v osobních či písemných rozhovorech s vyjmenovanými 

představiteli veřejnoprávních televizí, komparace právních předpisů jednotlivých států 

a data získaná především z výročních zpráv každé ze sledovaných televizních stanic 

mohou v kombinaci s teoretickým rámcem této práce posloužit jako východisko 

pro případnou navazující studii sledující další vývoj regionálního vysílání v Evropě. 

Příklady projektů a koncepcí, které jednotlivé instituce aktuálně provozují či připravují, 

se však zároveň mohou stát i zdrojem inspirace pro rozvoj konkrétních regionálních studií. 

Právě v tom tkví z pohledu autora hlavní význam realizované komparativní studie.  
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Summary 

This diploma thesis aimed to define the roles of regional public service TV stations 

and studios in contemporary Europe. Besides its theoretical framework consisting of three 

main research questions as summarized below, a comparative study has been conducted in 

order to provide a comprehensive overview of regional activities of public service TV 

broadcasters in four selected European regions: South Moravia, Eastern Jutland, Andalusia 

and Scotland. We’ve analyzed the legislation, annual reports and television program 

schemes regarding regional stations and studios of all public TV institutions operating 

in these regions – specifically Czech Television’s studio in Brno, DR's production center 

in the Danish city of Aarhus, a regional station TV2 Østjylland, RTVE's territorial center 

in Andalusia, a regional broadcaster RTVA and BBC Scotland. In all of the selected 

countries, we were able to conduct interviews with key TV station managers responsible 

for regional operations. As a result, the comparative study also offered a more detailed 

view from inside the institutions concerned – allowing us to present some of the current 

projects even before they actually appear on air.  

Answering the first of our research questions, we discussed a potential new role 

of public service media institutions in the era of technological and social convergence. 

Despite the increasing number of people turning their attention away from the television 

screen, looking for news and public debates particularly on social media platforms, both 

scholars and international institutions (e.g. European Union, Council of Europe) quoted 

in the theoretical section stress the continuing importance of public service media, stating 

that the combination of non-commercial and politically impartial character of their 

operations gives them a unique opportunity to act as an unbiased moderator of public 

discussions. The media institutions, however, have to adapt their activities to new trends 

and platforms in order to meet the expectations of contemporary audience. BBC Scotland’s 

The Social project and social media profiles, Czech TV’s iReportér application, TV 2 

Østjylland’s use of WhatsApp service and DR Aarhus’ digital services for children were, 

among others, presented as examples of this kind of adaptation.  

Our second research question focused on the importance of regional branches 

and studios from the perspective of their own operators - national public service television 

headquarters. The literature we consulted offers two main answers: These studios represent 
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the interests of their respective regions within the broadcasters' decision-making structures 

and contribute to diversity of produced content. Of course, the former depends 

on the actual influence granted to regional studios by the top management - while the 

Andalusian branch of RTVE works as a part of centrally managed regional network, 

Scotland enjoys a dedicated seat in BBC Board, the highest governing body within 

the institution. Moreover, the management of BBC Scotland may directly influence 

the broadcaster’s long-term strategy thanks to regular meetings of its nation committee. 

In all four countries, the diversity of produced media content is specifically required 

by law (or by the royal charter in case of the BBC). Public service televisions are obliged 

to reflect events, life conditions and culture across the whole broadcast territory. In the 

Czech Republic, the law even directly orders the public service television to maintain 

regional studios in two specific cities, Brno and Ostrava, let them broadcast regionally 

for 25 minutes every day and schedule the programming in a way that would allow 20 % 

of the total nationwide broadcast time to be filled by programs produced by these two 

studios. There are no such requirements in case of DR or RTVE. BBC's operation license, 

on the other hand, defines how many broadcast hours have to be dedicated to “programs 

of regional interest”, with a condition that specified part of this content has to be broadcast 

in and/or near peak hours. 

The third – and last – research question dealt with a similar topic like the former one, 

but from an opposite angle: We discussed the importance of regional TV stations and 

studios from the view of the specific regions and their inhabitants. According 

to the scholars quoted in the theoretical section, the presence of a regional studio or a local 

editorial office has the potential to strengthen the relationship between the audience and 

the institution. Due to the physical proximity, a citizen can meet their local editors 

on a daily basis, may easily contact them and express his or her views both 

on the broadcasting and current affairs in the town, county or region. However, as Hans 

Kleinsterbauer points out, it is not necessarily the “hardware” (studio, transmitters etc.) 

which makes this connection possible, but rather the “software” – the presence 

of journalists willing to cover local issues and let local voices be heard. 

A reminiscence of Kleinsterbauer’s thoughts arose when we presented a newly 

announced project of BBC Scotland: planned hiring of 20 new reporters who won’t sit 

in a dedicated television facility. Instead, they will be based in newsrooms of local 



114 

 

newspapers across Scotland, daily cooperating with their journalists. In addition 

to a substantial increase in the number of cities where people would be able to meet a BBC 

journalist in person, this project has a potential to contribute to the process 

of professionalization in the area of local and regional media. 

The role of public service TV institutions in connection to the development of local 

and regional labor markets was another topic of this thesis. In context of Mark Deuze’s 

and Helen Blair’s warnings concerning the trend of spatial clustering in television, 

entertainment and film-making industries, we looked on the steps taken by the broadcasters 

in order to help stabilize creative labor markets in their respective regions. At this point, 

we would like to highlight two of them: the register of regional actors proposed by Jan 

Souček, the director of Czech Television’s studio in Brno, and regional production criteria 

defined in the United Kingdom – three specific conditions regarding the production 

company’s base, budget spending and composition of the creative team, of which at least 

two have to be fulfilled by each project to qualify as “regional production” in terms 

of BBC’s commissioning guidelines. 

The projects presented by this brief summary, as well as other regional activities 

mapped by this thesis, may serve as a source of inspiration for other television broadcasters 

in regards of further development of their own regional operations – be it in the Czech 

Republic, Denmark, Spain, United Kingdom or beyond.  
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

 

Televize veřejné služby napříč Evropou čelí v digitální éře mnoha výzvám. Kromě 

technologického vývoje, který se – mnohdy brzděny jen pomalu se přizpůsobující 

legislativou – či politického dění musejí reagovat kupříkladu na stále citelnější 

fragmentaci publika v prostoru i času. Mění se i divácké preference: k vysoké 

sledovanosti již mnohdy nestačí jen celoplošné nasazení jediného programu. Masové 

publikum střídá masa jednotlivců, kteří o náplni času, který věnují médiím, chtějí často 

rozhodovat sami. 

 

Vysílatelé jim vycházejí vstříc mnoha způsoby: otevíráním digitálních archivů, 

spouštěním tematických kanálů či vývojem mobilních aplikací. Jednou z možných cest je 

i zdůraznění obsahu, který je divákovi blízký, rozumí mu a snadno se s ním identifikuje. 

Právě zde mohou důležitou roli sehrát regionální studia – pomyslné mosty mezi 

globalizovaným světem masových médií a nejbližším okolím každého jednotlivého 

diváka. 

 

Tato diplomová práce se bude zabývat rolí, kterou hrají regionální stanice, studia či 

redakce v plnění úkolů veřejné služby – a také ve vztahu mezi divákem a televizní 

institucí. Teoretické závěry budou ilustrovány čtveřicí případových studií, které vytvoří 

jeden celek – komparativní analýzu postavení, úkolů a produkce televize veřejné služby 

ve vybraných regionech současné Evropy.  

 

O proměnách veřejnoprávních vysílatelů v jednotlivých státech bylo v odborných 

publikacích i diplomových pracích napsáno již mnohé. Stejně tak se objevují studie o 

výrazném trendu posledních dekád: vzniku nadnárodních televizních projektů a sítí. 

Opačným směrem, tedy na regionální úroveň, se ovšem vydává málokterý autor.  
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Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo 

hypotézy (max. 1800 znaků):  

 

Cílem teoretické části práce, která bude na základě odborné literatury zkoumat úkoly 

televizního vysílání veřejné služby ve vztahu k publiku na úrovni regionů, je formulace 

odpovědí na následující výzkumné otázky: 

 

 

 

- Ve kterých aspektech veřejné služby může televizním stanicím pomoci 

existence regionálních poboček, studií a redakcí? 

- V čem spočívá význam existence regionálních studií z pohledu diváků 

v dané oblasti? 

- Mění se úloha regionálních stanic a studií v kontextu aktuálních 

technologických změn? 

 

Empirická část práce si klade za cíl vytvořit ucelený přehled o struktuře, postavení a roli 

vybraných regionálních stanic či studií televize veřejné služby v České republice, 

Dánsku, Velké Británii a Španělsku. Porovná jejich materiální, personální i finanční 

zázemí a pokusí se zhodnotit, nakolik se shodné znaky a rozdíly projevují na samotném 

obsahu vysílání a naplňování veřejné služby – jak v otázce informační povinnosti pro 

publikum v daném regionu, tak i v kontextu reprezentace dění regionu, jeho obyvatel a 

kulturních tradic v celoplošném vysílání včetně dramatické tvorby. Výsledné poznatky 

mohou posloužit jako inspirace pro další rozvoj televizí veřejné služby na regionální 

úrovni. 

 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se 

stručnou charakteristikou jejich obsahu): 

 

1. Televize veřejné služby v digitální éře: nové výzvy pro centrálu i regiony 
Teoretická část práce – proměny televizních technologií, publika i nároků na vysílání 

veřejné služby v „tekutých časech“ technologické konvergence. 

 

2. Postavení regionálních stanic a studií ve vybraných zemích 

Praktická část práce – komparace vycházející z případových studií vybraných televizních 

institucí.  

 

2.1 Princip regionality v legislativním zakotvení veřejnoprávního vysílání 

Legislativní požadavky na regionální rozměr médií veřejné služby ve sledovaných 

zemích: zastoupení regionů v řídících a kontrolních orgánech, povinnost zřizovat 

regionální studia, zákonná kritéria pro jejich financování a podíl na obsahu vysílání. 

 

2.2 Televize v regionu: instituce, nebo pouhé středisko? 

Organizační struktura vybraných regionálních stanic či studií, jejich vztah k mateřským 

organizacím a ostatním regionům. Personální stav, materiální vybavení, přidělená 

vysílací okna či kanály. 

 

2.3 Odraz regionu v obsahu vysílání veřejné služby 

Podíl regionálních stanic a studií na tvorbě zpravodajství, publicistiky, dramatické, 



126 

 

dokumentární a zábavné tvorby televize veřejné služby. 

 

Každá z dílčích kapitol komparativní studie bude obsahovat čtyři podkapitoly zaměřené 

na jednotlivé zkoumané regionální stanice. Kapitolu vždy uzavře dílčí závěr, v němž bude 

provedena komparace získaných poznatků. 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

 

Vybraná regionální stanice či studio televize veřejné služby v každé z těchto zemí: Česká 

republika, Dánsko, Spojené království, Španělsko. Klíčem pro výběr zkoumaných zemí 

je typologie mediálních systémů dle Daniela Hallina a Paola Manciniho – vedle České 

republiky je jednou zemí zastoupen i každý ze tří mediálních modelů dle jejich publikace 

„Comparing Media Systems“. 

 

Metodou případové studie bude zkoumáno jejich současné postavení s přihlédnutím 

k vývoji za posledních 10 let (investice, rozšiřování či omezování rozpočtů a podobně). 

Jako podkladový materiál budou sloužit zejména výroční zprávy jednotlivých institucí, 

mediální legislativa příslušných zemí a aktuální programové schéma celoplošných 

programů k roku 2017 či 2018. 

 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

 

Komparace bude vycházet především z poznatků získaných metodou případové studie 

zaměřené na konkrétní televizní stanici v každé ze sledovaných zemí. Součástí studie by 

v závislosti na možnostech daných televizních stanic měla být osobní návštěva v sídle 

daného regionálního studia a/nebo polostruktovaný rozhovor s některým z vedoucích 

pracovníků.  

 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho 

zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

FRANKLIN, B. Local journalism and local media: making the local news. New 

York: Routledge, 2006, 311 s. ISBN 02-039-6920-0. 

- Publikace se na příkladu Spojeného království zabývá rolí regionálních médií se 

zaměřením na zpravodajství, a to například s ohledem na pracovní návyky redaktorů či 

využívání externistů. 

 

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, L. Regionální média v evropském kontextu. Brno: 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2007, 121 s. ISBN 978-802-1044-

739. 

- Sborník textů o evropských a českých souvislostech vývoje a aktuálního stavu 

regionálních médií. První část knihy tvoří příspěvky zahraničních mediálních teoretiků i 

novinářů, kteří se věnují regionálním médiím v celoevropském kontextu. Druhá část 

sborníku je zaměřena na český mediální systém s důrazem na regionální tisk či vysílání 

České televize. 

 

RAMSEY, P. Broadcasting to reflect ‘life and culture as we know it’: media policy, 

devolution and the case of Northern Ireland. Media, Culture & Society. 2015. 

Vol. 37, no. 8, p. 1193-1209. DOI 10.1177/0163443715591674. 

- Článek pojednává o úskalích vysílání veřejné služby v oblasti reprezentace rozmanitých 
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kulturních zvyklostí, životních návyků a politických postojů v rámci jednoho státu – 

vylíčeno na případu vysílání v Severním Irsku, svého času zmítaného i násilným bojem 

za nezávislost. 

 

HARRISON, J., 2005, A new public service communication environment? Public 

service broadcasting values in the reconfiguring media. New Media & Society. 2005. 

Vol. 7, no. 6, p. 834-853. DOI 10.1177/1461444805058172. 

- Článek se zabývá proměnami významu a úkolů médií veřejné služby v období 

digitalizace vysílání a transformace mediálních institucí. Pokouší se definovat „hodnoty“ 

zastávané v současnosti veřejnoprávními médii, jejich regulátory a publikem. 

 

GARCÍA DE MADARIAGA, J., LAMUEDRA GRAVÁN, M., TUCHO 

FERNÁNDEZ, F. Challenges to public service news programmes in Spain: 

Professionals and viewers’ discourses wavering between institutional reform and 

counter-reform. Journalism. 2014. Vol. 15, no. 7, p. 908-925. 

DOI 10.1177/1464884913508609. 

- Článek zaměřený na zpravodajství z produkce vysílatelů veřejné služby ve Španělsku a 

jeho proměnách v nejbližších dekádách. Mapuje reformy španělského mediálního 

systému ze strany státní moci, „protireformy“ přijaté samotnými mediálními institucemi 

pro zachování své nezávislosti, jakož i proměnu chování a očekávání místního publika. 

 

COROMINAS, M., LOPEZ, B. Access to and participation in television in Spain. 

International Communication Gazette. 1996. Vol. 57, no. 3, p. 147-165. 

DOI 10.1177/001654929605700302. 

- Článek se věnuje možnostem participace španělského televizního publika na obsahu a 

řízení tamní televize veřejné služby na celostátní i regionální úrovni. Sleduje rovněž 

vývoj regulace televizního vysílání a vztah mezi vysílatelem a státem – s ohledem na 

historický vývoj španělských médií s kořeny v období autoritářského režimu. 

 

LUND, A. B., BERG, C. E. Denmark, Sweden and Norway: Television Diversity by 

Duopolistic Competition and Co-Regulation. International Communication Gazette. 

2009, 71(1-2): 19-37. DOI: 10.1177/1748048508097928. ISSN 1748-0485. 

- Publikace o koncepci televizního vysílání veřejné služby ve Skandinávii včetně 

„hybridního modelu“ – televize provozovaná akciovou společností ve vlastnictví státu, 

která vyvíjí komerční činnost, avšak zároveň je vázána povinností poskytovat veřejnou 

službu. Zmíněn je i princip konkurence mezi veřejnoprávní a „hybridní institucí“ v rámci 

jednoho mediálního trhu typický mj. pro Dánsko. 

 

BLANDFORD, S., LACEY, S., McELROY, R., WILLIAMS, R. Television Drama 

and National Identity: The Case of ‘Small Nations’. Critical Studies in Television: 

The International Journal of Television Studies. 2011. Vol. 6, no. 2, p. 

DOI 10.7227/cst.6.2.2. 

- Speciální vydání odborného časopisu Critical Studies in Television zaměřené na 

reprezentaci a portrétování „malých národů“ (jak ve smyslu národních států – např. 

skandinávských zemí, tak i národů uvnitř státu – např. obyvatel Walesu ve vztahu ke 

Spojenému království) v dramatické televizní tvorbě.   

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a 

doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově 
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blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

 

Principu regionality v mediální oblasti se diplomové práce obhajované na českých 

univerzitách věnují převážně z pohledu marketingu a plánování reklamních kampaní. 

Komparativní studie zaměřené na regionální elektronická média byly předmětem 

několika prací (mimo jiné i bakalářské práce autora těchto tezí), avšak výlučně se 

zaměřením na zpravodajství, přičemž byly porovnávány vždy dvě země. Existují rovněž 

komparace veřejnoprávních institucí jako celků, ne však zaměřené na regionální studia. 

 

BĚLKA, M. Vybrané aspekty regionálního televizního vysílání veřejné služby v České 

republice a Dánsku – komparativní studie. Praha, 2016. 67 s. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Václav 

Moravec, Ph.D. 

 

BILANOVÁ, J. Srovnání zpravodajských relací a jejich příprava v regionálním vysílání 

veřejnoprávních televizí v České a Polské republice (ČT – Televizní studio Ostrava a 

TVP – Ośrodek Regionalny Katowice) Praha, 2014. 104 s. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Otakar Šoltys. 

 

ZEMAN, M. Médiá verejnej služby: Komparácia Českej televízie a Rozhlasu a televízie 

Slovenska. Praha, 2014. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická, Fakulta 

podnikohospodářská. Vedoucí práce Václav Riedlbauch. 

 

ČERNIKOVSKÁ, Z. Veřejnoprávní média (komparace České republiky a Nizozemska). 

Ostrava, 2013. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Ekonomická fakulta. Vedoucí práce Jana Gibarti. 

 

BAČINOVÁ, N. Veřejná služba v mediální oblasti – komparace. Olomouc, 2012. 

Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Vedoucí práce 

Olga Pouperová. 

 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

25. května 2017                                                           ……………………… 

 

  



129 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozhovor s Janem Součkem, ředitelem studia ČT Brno 

Příloha č. 2: Rozhovor s Lucií Kapounovou, vedoucí centra dramaturgie ČT Brno 

Příloha č. 3: Rozhovor se Signe Aggerholmovou, vedoucí DR Aarhus 

Příloha č. 4: Rozhovor s Juanem Roldánem, ředitelem regionálních center RTVE 

Příloha č. 5: Rozhovor s Ianem Smallem, vedoucím sekce veřejné politiky BBC 

Scotland 

Příloha č. 6: Fotogalerie – sídlo TV2 Østjylland 

Příloha č. 7: Fotogalerie – DR Aarhus 

Příloha č. 8: Fotogalerie – sídlo BBC Scotland v Glasgow  



130 

 

 

Příloha č. 1: Rozhovor s Janem Součkem, ředitelem studia 

České televize v Brně 

Rozhovor proběhl v pátek 26. ledna 2018 v brněnském studiu České televize. 

Respondent souhlasil s pořízením zvukového záznamu a publikací jeho přepisu v repozitáři 

závěrečných prací Univerzity Karlovy. 

 

Jaké jsou hlavní úkoly regionálních studií ve vztahu k naplňování veřejné 

služby, kterou Česká televize ze zákona vykonává? 

Jedna věc je, jakým způsobem je definována role regionálních studií v zákoně 

o České televizi. Ona tam příliš konkrétně definována není. Je zřejmé, že pokud 

zákonodárce zřizuje ze zákona dvě studia mimo Prahu a jsou to vlastně současně dva 

ta nejvýznamnější společenskoekonomická centra, tak tím dává najevo nějaký záměr. 

Každý manažer ve vedení České televize potom přistupuje k výkonu toho svého 

mandátu s nějakým programem. Já jsem dneska v pozici ředitele brněnského studia a ten 

mandát jsem získal mimo jiné na základě projektu, kde jsem brněnské studio definoval 

jako epicentrum pro talentované profesionály v odbornostech, které v televizi nacházejí 

uplatnění. 

Brno je ve specifické situaci a já se teď budu snažit definovat roli regionálního studia 

právě tady v Brně. Brno je univerzitní město a ještě navíc v regionech, které to brněnské 

studio obhospodařuje, což není jen Jihomoravský kraj, ale je to taky Zlínský kraj, jižní část 

Olomouckého kraje a část Vysočiny, tak když se sečtou všechny tyto oblasti, tak tady 

máme celou řadu veřejných vysokých škol, které produkují profesionály téměř ve všech 

odbornostech, které ta televize pro svou činnost potřebuje. 

Když pomineme pokrývání zpravodajských událostí, tak význam toho studia 

v regionu spočívá v zajištění programové diverzity, jiné formy inspirace a taky jiné 

množiny kreativních tvůrců, kteří svou činností pro tu televizi znamenají oživení 

a zpestření. Potom je tu funkce vůči regionu samotnému, to znamená možnost uplatnění 



131 

 

pro lidi, kteří netouží po tom žít v metropoli, nebo začínají svou kariéru a později 

do té metropole půjdou. Televize jim nabízí uplatnění právě v těchto odbornostech. 

Když to zjednoduším, odpověď na otázku, proč by měla být televizní studia v regionech, 

je podobná jako odpověď na otázku, jestli má smysl mít právnickou nebo lékařskou fakultu 

ještě někde jinde než na Univerzitě Karlově. 

Existují podle vás nějaké povinnosti, které by Česká televize bez regionálních 

studií nemohla plnit, nebo by je nemohla plnit tak efektivně? 

Myslím, že pokud bychom to měli definovat takhle striktně, tak jsou to záležitosti 

související především se zpravodajstvím. Opět bych vyzdvihl specifičnost toho brněnského 

studia, protože Brno v té novodobé historii České republiky je v podstatě metropolí české 

justice. Dokonalé pokrytí této zpravodajské agendy bez odpovídajícího zázemí tady v Brně 

by nebylo možné. Historicky se ale ukazuje i v těch dalších částech televizní tvorby, jako 

je ta hraná nebo dokumentární, že právě ta diverzita poskytovaná umístěním toho studia 

mimo Prahu je v těchto oblastech docela důležitá. Nedá se ovšem říct, že by byla životně 

důležitá. Tam to zpravodajství je asi nejvýraznější. 

Už jste zmínil, že studia v Brně a Ostravě jsou zřízena ze zákona. Jakým 

způsobem se v České televizi rozhoduje o vzniku, případně zániku a o konkrétním 

umístění dalších studií? Teď mám na mysli především ta krajská sloužící 

zpravodajství, ale třeba i nová regionální centra, která vznikla v Čechách. 

Tady je důležité si ujasnit terminologii. Vy jste řekl krajská studia, ale já bych řekl, 

že k tomuto názvu má nejblíž právě ten Hradec a České Budějovice. To znamená, že tam 

není jen redakce, ale i zázemí pro takzvaná trhaná okna, pro autonomní vstup 

do samotného vysílání. 

Vznik těchto studií nebo redakcí po republice, které se podílejí na zpravodajském 

pokrývání, vychází jednak ze strategie ředitele zpravodajství, který ale samozřejmě 

realizaci takového záměru projednává s generálním ředitelem. Ta strategie má dopady 

na investiční strategii České televize. V konečném efektu to znamená, že generální ředitel 

souhlasí, že takový krok, který má dopad na vysílání, budeme realizovat. Zahrne 

ho do rozpočtu pro další období a ten potom obhajuje před Radou České televize. 
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A ty krajské redakce jsou potom vyloženě na rozhodnutí vedení zpravodajství? 

Ano, ale tam je to dost tradiční záležitost a myslím si, že žádná jiná televize v tuto 

chvíli nemá tak širokou síť těch jednotlivých redakcí. Kdybyste chtěl porovnávat jejich 

význam v tom dalším rozvoji, tak rozvoj tohoto typu přítomnosti televize není rozhodně 

tak výrazný jako právě posilování té schopnosti přímo vstupovat, to znamená vznik těch 

krajských studií, odkud se přímo vysílá. 

V tomto ohledu podle vás význam těch regionálních studií stále roste? 

Nepochybně. Teď se opravdu bavíme o zpravodajském vysílání a výrobě 

zpravodajských pořadů, a tam to je velmi dynamický růst, který můžete na ČT24 jako 

vlajkové lodi zpravodajství České televize vidět v posledních letech velmi výrazně. Podíl 

těch jednotlivých regionů se násobně zvětšuje z roku na rok a je to vidět i v čerstvé 

statistice. Brněnské studio má letos za sebou 57 let své existence a nedá se mluvit o tom, 

že přítomnost Brna ve zpravodajství by byla nějaká novinka, a přesto podíl zpravodajských 

pořadů na celkovém vysílání pořadů brněnského studia je velmi výrazný. Když se spočítá 

na hodiny, kolik brněnské televizní studio odvysílalo v celkovém vysílání České televize, 

tak brněnské zpravodajství v roce 2017 odvysílalo téměř 1200 hodin. Druhé nejsilnější 

jsou vzdělávací pořady, a ty jsou někde okolo 700 hodin.  

S tím souvisí i zákonné požadavky na regionální vysílání. To je, pokud se 

nemýlím, dvacet procent vysílacího času. 

Dvacet procent celkového vysílacího času, ale potom je zvlášť definován ještě podíl 

regionálního zpravodajství, a ten je definován jako podíl ve dnech a minutách. Jedna věc 

je celkový podíl regionálních studií na celkové vysílané ploše České televize, a potom 

podíl v minutách každý den, a tam nám zákon určuje 25 minut denně. Události v regionech 

a Události v regionech plus ten minimální zákonný úkol plní. 

Trhaná okna na ČT24, která jste před chvílí zmínil, už jdou nad rámec zákona? 

Ano, to už je nad rámec. Je trošku otázkou výkladu, na co všechno je možné 

vztáhnout ten zákonný požadavek na 25 minut regionálního zpravodajství. Jedna možnost 

je vztahovat to k tomu autonomnímu vysílání, které je šířeno v okruhu působnosti toho 

studia. Druhá věc je pak vypočítat celkový čas zpravodajských příspěvků, který 
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to regionální studio v daném dni vyprodukuje a vysílá ho na všech možných okruzích 

České televize, to znamená v Událostech nebo v proudu na ČT24. 

Počítá Česká televize do budoucna s větším podílem odpojovaného vysílání, tedy 

že byste vysílali vyloženě pro svůj region? 

Ano, ale v tuto chvíli je to strategická otázka a ty úvahy ještě zdaleka nejsou u konce, 

protože před námi je období přechodu na DVB-T2. Ta platforma s sebou přinese možnost 

provozu dalších vysílacích okruhů a to je otázka, o které teď vedení České televize jedná 

– jakým typem obsahu budou ty případné nové vysílací okruhy naplňovány. Kolik bychom 

jich do budoucna chtěli provozovat a čím je naplnit. 

Z pozice ředitele regionálního studia bych byl pochopitelně rád, kdyby aspoň jeden 

z těch nových vysílacích okruhů byl naplňován specificky regionálním vysíláním, 

ať už zpravodajským, publicistickým nebo dokumentárním. 

Čím je vlastně Televizní studio Brno z pohledu organizační struktury České 

televize? 

 Nemáme právní subjektivitu, to znamená, že jsme organizační složka České 

televize. Česká televize má svou hierarchii managementu, ve které je ředitel televizního 

studia manažerem na prvním stupni řízení. Vedle Brna je televizní studio Ostrava a potom 

jsou jednotlivé divize, které jsou definovány v Praze. Ředitelé těch divizí v rámci 

maticového řízení, to znamená, že mají ten svůj pražský aparát, tak jsou ještě metodickými 

nadřízenými těch lidí na nižších stupních řízení ve studiích. Ta metodická provázanost 

je velmi pečlivá a naše vnitřní útvary jsme přeskupovali tak, aby to odpovídalo těm 

divizím. 

To znamená, že když já jsem před chvílí mluvil s vedoucí dramaturgie tady 

v Brně, tak ta je jednak součástí té zdejší struktury, která končí vámi, a paralelně má 

nadřízeného i v Praze? 

Organizačně jsou to podřízení ředitele brněnského studia, ale pokud jde o metodické 

vedení, tak šéfka brněnského centra dramaturgie je metodicky podřízená dokonce dvou lidí 

na prvním stupni řízení v Praze, to znamená ředitele vývoje programu a ředitele programu. 

Ředitel vývoje po té stránce vývoje nových formátů, a potom ředitel programu, 
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což je vlastně ten zadavatel, kde se přihlašují ty jednotlivé pořady a je to spíš taková 

organizační práce na vytváření programového schématu. 

O kterých záležitostech si může televizní studio v Brně rozhodovat samo 

a co naopak nemůže udělat bez centrály v Praze? Teď mi jde například o uzavírání 

smluv. 

Odpověď na tuhle otázku je relativně složitá, protože se tam mísí několik věcí. Jedna 

věc je definice toho, co může ředitel studia dělat, a to je definováno právě v zákoně 

o České televizi. A to je velmi široké, zákon vlastně zakazuje řediteli televizního studia 

pouze dispozici nemovitým majetkem České televize. To je ve výlučné pravomoci 

generálního ředitele, kterému to zase ještě musí schválit Rada České televize. 

Potom ale existuje ještě celá řada interních předpisů, ať už statut nebo podpisový řád, 

který určuje, co může kdo na kterém stupni řízení podepsat, a to se zase ještě logicky 

prolíná s organizačním řádem, který jde přes ta jednotlivá studia v Praze, Brně a Ostravě. 

Takže odpovědět na tu otázku je velmi složité. 

Uzavírání smluv s umělci při vzniku pořadů, nebo dejme tomu smlouvy na zajištění 

služeb pro funkci toho studia, v podstatě v naprosto dominantní míře je skutečně 

v kompetenci lidí v tom studiu. Nad určitou finanční hodnotu je to pak v kompetenci 

ředitele studia. Podpisový řád potom určuje finanční limity. Pokud ta nakupovaná služba 

nebo například honorář umělce přesahuje tento limit, tak pravomoc podepsat takový právní 

akt je stanovena ať už pro finančního ředitele v Praze, nebo pro generálního ředitele. 

Uveďme jeden příklad – například přijímání zaměstnanců a výběrová řízení. 

Ta si organizujete sami? 

Ano, organizujeme si to sami, nicméně máme nějakou organizační strukturu 

té instituce. Pokud naplňujeme tu strukturu za podmínek, které byly už dříve projednány 

na úrovni vedení České televize, tak je to v naší kompetenci. Pokud bychom chtěli 

navyšovat počet zaměstnanců, měnit profesní strukturu nebo mzdové podmínky, tak zase 

podpisový řád určuje, kdo všechno to musí podepsat, aby k takové změně mohlo dojít. 
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Do jaké míry Česká televize na té regionální úrovni spolupracuje s Českým 

rozhlasem jako dalším médiem veřejné služby? 

Spolupracujeme, ale je to víceméně spolupráce třeba na technickém zajištění 

nějakých přenosů nebo vzájemné poskytování kapacit ve chvíli, kdy jedno nebo druhé 

médium má nedostatek volné kapacity. Rozhlas třeba právě teď provádí kompletní 

rekonstrukci studií, ve kterých vyrábí literárně-dramatické pořady, takže jsme jim vyšli 

vstříc a využívají naši kapacitu zvukovýroby. Na druhou stranu, my se s nimi u přenosů, 

typicky třeba u opery, domlouváme na využití toho zvukového přenosového vozu. 

Na dramaturgické úrovni ta spolupráce v tuto chvíli v podstatě není. 

Teď bych se rád věnoval financování. Dostáváte jako regionální studio pevný 

podíl z vybraných uživatelských poplatků, nebo k vám peníze míří na základě 

konkrétních úkolů, které musíte plnit? 

Vznik rozpočtu regionálního studia reflektuje to, jakým způsobem se pracuje 

s rozpočtem v celé České televizi. Není to tak, že bychom proto, že je někde dáno, 

že máme dohromady s Ostravou vysílat dvacet procent času, měli automaticky ukrojeno 

dvacet procent rozpočtu. Rozpočet toho studia vzniká dvěma základními způsoby. 

Ten první je vlastně rozpočet provozní, režijní, který vzniká tak jako v každé jiné 

instituci na základě toho, jak se chovala ta instituce v roce uplynulém, tak si nadefinujeme 

předpoklad, jak se budou chovat náklady toho běžného provozu, popřípadě mzdové 

náklady v tom příštím roce. A to řešíme v rámci těch režijních nebo osobních nákladů. 

Potom je samostatně rozpočet výrobní, tedy takzvaný výrobní úkol. Výrobní úkol 

vzniká v principu na základě nabídky a poptávky. To znamená, že když pomineme 

ty takzvaně běžící pořady, o kterých se ví, že pokračují dál, ať už je to zpravodajství nebo 

třeba Sama doma, Dobré ráno nebo třeba AZ kvíz, tam prostě víme, že to pokračuje, 

a umíme odhadnout rozpočtové náklady, tak potom do toho vstupuje proces vývoje nových 

formátů a v tomto smyslu ten rozpočet vlastně vzniká v průběhu celého roku. 

Tak, jak producenti průběžně přihlašují nové pořady na programovou radu, která 

rozhoduje o tom, zda a za jakých podmínek se ten pořad bude vyrábět, tak pokud ten pořad 

projde tou programovou radou a je schválen i jeho rozpočet, tak v tu chvíli se překlopí 

peníze do rozpočtu toho regionálního studia. 
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Přidám ještě otázku, která měla původně směřovat k paní Kapounové, 

ale odkázala mne na vás. Nakolik může brněnské studio ovlivnit programové schéma 

celoplošného vysílání? 

Ten vliv je nepřímý. Není pravomocí ředitele regionálního studia rozhodovat o tom, 

jak bude vypadat programové schéma. Na druhou stranu ta programová skladba je do jisté 

míry zrcadlením nabídky kreativních producentů. My máme v Brně tři a možnost nabízet 

formáty má i centrum dramaturgie. Skrze atraktivní nabídku nových formátů z dílny 

kreativních producentů mají ty regiony nepřímo šanci ovlivnit programovou skladbu. 

A pokud v Brně vzniká nějaký projekt například z oblasti dramatické tvorby, 

snažíte se, aby se na něm podíleli tvůrci a protagonisté z tohoto regionu? 

Je to tak. Máme na tom zájem, ale není potřeba se tvářit, že to není citlivá otázka. 

Protože když se nad tím zamyslíte nebo někdo skutečně vzhled do téhle oblasti má, 

tak tušíte, že objem hrané tvorby v produkci studií v Brně nebo Ostravě není takový, aby 

tady vznikalo stabilizované portfolio režisérů, kameramanů a podobně. Ti lidé občas v tom 

regionu mají své bydliště, ale často tenhle typ profesí putuje po republice a dojíždí za prací 

tam, kde vznikne zajímavý projekt v tvůrčích dílnách těch kreativních producentů. 

A samozřejmě je výsadní právo režiséra ovlivňovat, koho si přizve jako ty klíčové profese 

včetně herců v hlavních rolích. 

My se snažíme, a to je teď právě aktuální, motivovat ty klíčové tvůrčí profese, 

aby pro realizaci těch dramatických děl využívali potenciál, který v tom regionu je. 

Je to otázka běhu na dlouhou trať, ale taky diváckého vkusu. Jeden z aktuálních kroků, 

které aktuálně realizujeme, je ten, že já se teď asi v horizontu dvou týdnů budu scházet 

s řediteli všech oblastních divadelních scén v oblasti naší působnosti. Budeme 

se domlouvat na tom, že vedle centrálního hereckého rejstříku, který Česká televize má, 

budeme vytvářet aktualizovaný regionální rejstřík a budeme se snažit ho nabízet tvůrcům, 

kteří u nás točí hranou tvorbu, aby měli lepší představu o tom, jaký potenciál mezi herci 

v regionu skutečně je. 

Ono se to nedá úplně jednoduše obsáhnout. Rozumím tomu, že žádný režisér nemá 

šanci kroužit po všech divadelních scénách v republice, aby zjistil, kde jsou jak šikovní 

herci.  
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Příloha č. 2: Rozhovor s Lucií Kapounovou, vedoucí centra 

dramaturgie ČT Brno 

Rozhovor proběhl v pátek 26. ledna 2018 v brněnském studiu České televize. 

Respondentka souhlasila s pořízením zvukového záznamu a publikací jeho přepisu 

v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy. 

 

Pokud někdo na Moravě dostane nápad na nový pořad nebo programový 

formát, ať už je to zaměstnanec ČT nebo divák, může se obrátit přímo na vás, nebo 

musí námět poslat do Prahy?  

Když má někdo námět na pořad, který by podle něj mohla vyrobit Česká televize, 

tak to může udělat několika způsoby. Můžete si na stránkách České televize najít formulář, 

který vyplníte, a tím svůj námět zaregistrujete do takzvaného CENu, tedy Centrální 

evidence námětů. Je úplně jedno, odkud jste. Ten námět přijde do centrální evidence, 

odkud už se to dostane k dalším lidem. 

A ta evidence je v Praze. 

To je v Praze, ale ve chvíli, kdy budete třeba nabízet zajímavý námět o Brnu, tak z té 

centrální evidence ten námět stejně poputuje ke konkrétnímu člověku. Buď ke kreativnímu 

producentovi, nebo do centra dramaturgie, což je tohle místo, k takzvanému vedoucímu 

centra dramaturgie nebo k manažeru vývoje. Je to stejná funkce, jen má dvě jména. 

Jaký je ten další způsob? 

Druhý způsob je, že jste třeba z jižní Moravy a víte, že je v Brně regionální studio, 

tak se do něj vypravíte a kontaktujete kreativního producenta. My v Brně máme v tuto 

chvíli tři tvůrčí skupiny. Je to tvůrčí skupina Dušana Moníčka, která se zabývá 

dokumentární tvorbou, potom tvůrčí skupina Jiřiny Budíkové, ta dělá hranou, zábavnou 

a dětskou tvorbu. Tvůrčí skupina Patrika Diviše se pak zabývá náboženskou tvorbou. 

Formátově si vyberete jednoho z kreativních producentů, za kterým přijdete 

a nabídnete mu nápad. Případně přijdete do centra dramaturgie za manažerem vývoje 
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a nabídnete to jemu. Ten námět samozřejmě musí splňovat určité parametry, ale mohou to 

být tři dobře strukturované věty, nebo to může být několikastránkový scénář.  

Popište mi prosím ten proces, kterým pak námět projde. 

Ve chvíli, kdy zaevidujete námět, dostane v CENu svoje číslo a v tu chvíli se o něj 

ten konkrétní člověk začne starat. Ten námět s vámi probere, vyhodnotí, řeší 

to samozřejmě s ředitelem vývoje. Pokud je zajímavý a splňuje parametry, může přejít 

do vývoje. Pak už na něm pracuje dramaturg s tím kreativním producentem, hledá se třeba 

režisér, scenárista a podobně. Ten projekt se nějakým způsobem vyvíjí, ale ani to ještě není 

záruka toho, že vznikne. Musí projít programovou radou. Musíte mít přihlášku, prezentaci, 

vše obhajitelné. A pokud projde programovou radou, potom teprve jde do výroby a začne 

se na něm pracovat. 

Ten proces je relativně dlouhý, navazující na sebe, ale podle mě má řadu kladů 

pro autory. Pracuje na něm spousta lidí, tudíž se vám nestane to, že by to na začátku někdo 

jen tak odmítl a nezabýval se tím. A když vám třeba v první chvíli někdo ten námět 

zamítne, vy můžete jít dál, nějakým způsobem o tom mluvit s někým dalším v České 

televizi. I proto tady je to několikastupňové řešení. Tohle je tak v kostce přijmutí námětu, 

vývoj námětu, programová rada. Potom následuje výroba, postprodukce a vysílání. 

Když ve fázi vývoje přemýšlíte o obsazení hereckých rolí, případně 

o moderátorech, cílíte třeba tady v Brně na to, aby v pořadech vystupovaly osobnosti 

z tohoto regionu? 

Podíl regionálních osobností, ať už jsou to tvůrci, moderátoři a podobně, 

tak doporučím, abyste tuto otázku položil panu řediteli. Ale za mě ano. My se snažíme 

spolupracovat s regionálními tvůrci a herci. Když děláme casting, samozřejmě ho otevřeme 

všem, tudíž i regionálním hercům a lidem zvenku. 

Castingy si pořádáte také přímo tady? 

V Praze máme oddělení, které se zabývá castingem. Ve chvíli, kdy vypisujeme něco 

většího, tak na tom můžeme pracovat společně. Ale samozřejmě děláme castingy i tady, 

pokud potřebujeme. Nedávno jsme například vybírali nové moderátorky pořadu Sama 

doma a pořádali jsme to tady v Brně. Aktuálně ale máme jednu moderátorku z Brna 

a druhou z Prahy, protože byly prostě nejlepší. 
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Které z aktuálně vysílaných nezpravodajských pořadů vznikly v Brně? 

Protože tady máte tři tvůrčí skupiny, tak je tu samozřejmě zastoupena tvorba všech 

žánrů. Já jsem si pro vás připravila nezpravodajské pořady z roku 2017. Máme tady Dobré 

ráno, Sama doma, AZ kvíz, AZ kvíz junior. Pak Četníci z Luhačovic, to je hraná tvorba, 

Do roka a do dna je zábavný silvestrovský pořad. Myslím, že hodně známý je seriál 

Labyrint. Právě teď se v Brně natáčí třetí řada. Uchem jehly, to je zase cyklus z dílny tvůrčí 

skupiny Patrika Diviše a náboženské tvorby. Hopsasa, dětský pořad, nebo dokument 

Hermína Týrlová, který je vynikající. 

Všímají si diváci z jižní Moravy, když je pořad vyrobený tady v Brně? 

Zaznamenala jste v tomto směru nějaké ohlasy? 

Já to vnímám tak, že lidé se dělí na dva tábory. Někteří v tom regionu ještě stále 

sledují pořady, u kterých vědí, že vznikají právě u nich. Třeba dnes vysíláme Sama doma 

z Brna a určitě se u televizních obrazovek najde řada divaček, které se na to podívají, 

protože ví, že dneska je to z Brna, že tam třeba mají svou oblíbenou moderátorku 

a podobně. Stejné to určitě bude třeba při Dobrém ránu z Ostravy.  

Za mě je to ale jeden pořad. Jeden sdílený pořad, a ten divák by úplně neměl podle 

mého názoru poznat, jestli se zrovna vysílá z Brna, z Ostravy nebo z Prahy. Ten divák 

má svůj oblíbený pořad a my bychom mu ho neměli v pondělí dělat jinak než v pátek 

jen proto, že ho vysíláme z jiného studia. Ten divák by měl mít zaručenou kvalitu, 

ať už vysíláme odkudkoli. 

Ano, možná v pátek, když budeme vysílat z Brna, tak tady třeba budeme mít herce 

z městského divadla, kteří zrovna odpálili nějakou premiérovou bombu. Jsou v Brně 

a možná nemohou přijet do pražského vysílání, ale jsou schopní dorazit k nám do studia. 

To je určitě bonus toho, že jste na nějakém místě. Ale já věřím tomu, že sdílené pořady by 

měly mít jednotnou dramaturgii a nemají se dramaturgicky lišit jen podle toho, která 

redakce je zrovna v tu chvíli zpracovává. Jsme jedna Česká televize, a tak bychom se měli 

jak k těm pořadům, tak i k divákům chovat. 
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Tou jednotnou dramaturgií myslíte, že se jednotlivé díly plánují společně a mají 

i společné dramaturgy? 

To ne. Každá redakce má své dramaturgy, ale tou jednotností sdílených pořadů 

myslím něco jiného. Mám na mysli dramaturgické zásady a stěžejní stavební body toho 

pořadu. Každá redakce má svůj tým, pracují na tom odděleně, ale mají porady, setkávají 

se nad tématy, povídají si o plánech, o hostech, o sdílených seriálech. Navazují na sebe. 

Spíš tam jde o kvalitní nastavení a propojení těch redakcí tak, aby se vám nestalo, 

že v jednom týdnu odvysíláte zajímavý rozhovor s holubářem, ale za čtrnáct dní jiná 

redakce bude mít něco podobného, třeba reportáž ze soutěže, kde si zase budou 

s holubářem povídat. Opravdu je to o propojení těch redakcí. Každá pracuje samostatně, 

ale drží se jednotné dramaturgické linky, která je nastavena a kterou očekává i ten 

program. Mělo by být i pravidlem, že redakce sdílených pořadů mají společné plány, 

mohou do toho nahlédnout, mluví o výjimečných událostech, připravují spolu třeba 

sváteční díly a podobně. 
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Příloha č. 3: Rozhovor se Signe Aggerholmovou, vedoucí DR 

Aarhus 

Rozhovor proběhl v březnu 2018 písemnou formou prostřednictvím elektronické 

pošty. Respondentka souhlasila s publikací jeho přepisu v repozitáři závěrečných prací 

Univerzity Karlovy. 

 

Jaké jsou vztahy mezi DR médii veřejné služby s regionální působností – tedy 

regionálních stanic sítě TV2? 

Žádnou trvalou strategickou spolupráci neudržujeme. Jednotlivé regionální okruhy 

DR ale pravidelně spolupracují s ostatními oblastními médii na konkrétních projektech, 

často právě s regionálními televizemi TV2. Jedná se například o editoriální spolupráci 

na konkrétních příbězích, tématech nebo kampaních, třeba účasti mladých voličů 

v regionálních volbách. 

Má DR Aarhus a jeho zaměstnanci nějaké slovo v procesu tvorby programové 

strategie a schématu celoplošných stanic DR? 

Programovou strategii DR tvoří dramaturgické oddělení zvané DR Medier. Fungují 

jako „vlastníci“ všech našich obchodních značek a distribučních platforem. Proces tvorby 

programové strategie ale samozřejmě zahrnuje dialog s tvůrci obsahu včetně jednotlivých 

tvůrčích oddělení i DR Aarhus. 

Každá ze tří produkčních divizí – kultura, zpravodajství a DR Danmark, pod kterou 

patří i DR Aarhus – má v programové strategii vlastní kapitolu. Oddělení, která se zabývají 

výrobou obsahu, ale nezasahují do plánování programových schémat. 

Jaké pořady vyjma regionálního zpravodajství se vyrábí v Aarhusu nebo 

se odtamtud i vysílají? 

V Aarhusu sídlí několik součástí DR. Oddělení životního stylu a společnosti vytváří 

pořady pro vysílání v prime-time celoplošných stanic DR 1 a DR 2. Sídlo zde má 

i oddělení dokumentární tvorby, jehož pořady se vysílají na DR 1 v hlavním vysílacím 

čase. Oddělení B&U připravuje obsah pro děti na všech platformách, vyrábí i stále více 
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digitálního obsahu. Máme zde i velké produkční oddělení, část kulturní sekce a DR 

Østjylland – to je regionální rádio s denním proudovým vysíláním a zprávami, 

které vytváří také obsah pro celoplošné rozhlasové zpravodajství. Televizní zpravodajství 

tu má oddělení sociálních témat, které vytváří příspěvky pro celoplošné zpravodajství 

na všech platformách, divizi sportu a počasí. 

V mých odděleních – jsou to ta první tři – vytváříme každoročně stovky hodin 

televizních pořadů. Zdejší dětské oddělení pak vyrábí asi polovinu všech pořadů pro děti 

v rámci DR, takže kdybych měla jmenovat konkrétní programové formáty, byl by 

to nesmírně dlouhý seznam. Připravujeme dětské zprávy UltraNews, fikci (BaseBoys 

a další) i realitu (Kreakampen, Ultras Baking in the Dark – ten loni vyhrál dětskou Emmy) 

a spoustu dalších formátů.  

V oddělení životního stylu a společnosti vyrábíme dánskou verzi pořadu Great 

British Bakeoff – Den Store Bagedyst, dva dlouholeté a velmi slavné pořady o bydlení 

(Hammerslag, Kender du Typen?), čtyři nebo pět historických formátů, faktografický 

zábavný pořad Gintberg på Kanten, lovecký pořad Nak & Æd, společenský magazín 

Indefra med Anders Agger a řadu dalších. 

Oddělení dokumentární tvorby vytváří krátké dokumentární série o dvou až čtyřech 

dílech. Zaměřují se především na investigativní žurnalistiku. Natáčí také samostatné 

pořady, features a dlouholetý kritický spotřebitelský formát Kontant – anglicky Cash. 

Kulturní oddělení v Aarhusu nespadá pod divizi DR Danmark, takže o něm příliš 

podrobně mluvit nebudu. Vytváří ale rozhlasové pořady pro okruh P1, což je stanice 

mluveného slova. Dále pak cykly pořadů pro kulturní televizní kanál DR K a několik 

pořadů pro DR 1 či 2. 

Co je vlastně DR Aarhus z hlediska organizační struktury celého DR? 

Až donedávna v aarhuské budově DR pracovala především různá oddělení spadající 

pod DR Danmark – s výjimkou velmi malých podpůrných oddělení spadajících pod divizi 

účetnictví, technické podpory a správy budov. DR Danmark má samozřejmě vlastní 

organizační strukturu i ředitelku, která je členkou Rady ředitelů DR. 

Od prvního února letošního roku nicméně nabyl účinnosti velký „Plán regionálního 

stěhování“. Největší oddělení, které se v jeho rámci přestěhovalo z Kodaně do Aarhusu, 
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bylo DR Sport, které patřilo a stále patří do zpravodajské divize. Spolu s ním přišlo i menší 

meteorologické oddělení DR Vejret, rovněž ze zpravodajské divize. Ještě dříve, v polovině 

roku 2016, vzniklo v rámci stejného plánu aarhuské oddělení kulturní divize. Přesunula 

se do něj menší skupina novinářů z oddělení životního stylu a společnosti, další část 

zaměstnanců byla nově přijata. Po naplnění tohoto plánu už mají své aktivity v Aarhusu 

všechny divize DR, které se zabývají výrobou obsahu. 

Ve kterých oblastech může DR Aarhus pracovat i rozhodovat samostatně 

a co naopak nemůže učinit bez souhlasu či asistence z Kodaně? 

Jakmile dostaneme příkaz k výrobě pořadu od dramaturgického centra DR Medier 

v Kodani, můžeme samostatně provádět všechny kroky související se samotným výrobním 

procesem, až na několik „podpisových“ zastávek. Ke spolupráci s DR Medier 

se pak nicméně musíme vrátit, když dojde na fázi vysílání a marketingu – tyto procesy 

zařizuje výhradně Kodaň. 

Jaké kompetence má ředitelka DR Danmark a za co zodpovídá? 

Jak už jsem řekla, ředitelka je členkou poměrně malé Rady ředitelů DR. Zároveň 

je zodpovědná za celkový management své divize, kterou tvoří DR Aarhus, devět 

obvodních oddělení a naše oddělení v Kodani, které se jmenuje DR Byen. Má celou řadu 

strategických cílů, za jejich plnění je osobně odpovědná. Jejím hlavním úkolem 

je ale napříč všemi našimi divizemi a platformami zajistit, že DR ve svém obsahu odráží 

celé Dánsko z geografického i demografického hlediska a že je přítomné po celé zemi. 

Mohla byste mi popsat organizační a manažerskou strukturu DR Aarhus? 

Jak už jsem řekla, spadají pode mne tři oddělení: dokumentární tvorba, životní styl 

a společnost, dětská tvorba B&U. Každé z těchto oddělení má své vedoucí. Dokumentární 

tvorba má jednoho manažera, Steena Jensena. B&U má dva, kteří se o svou práci dělí. 

Johanne Baggeová řídí značku Ultra pro děti od 7 do 12 let, Lærke Vindahlová pak značku 

Ramasjang pro děti od 3 do 6 let. Stejnou strukturu má i oddělení životního stylu 

a společnosti – Eva Kvistová řídí životní styl, Søren Bo Hansen společenskou tvorbu. 

Vedoucí odpovídají za všechny redakční pracovníky ve svých odděleních, v každém 

z nich pracuje 20 až 30 lidí. Jsou také odpovědní za veškerou produkci svých oddělení, 

tedy za samotný obsah a také za ekonomiku. 
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Na stejné úrovni jako já stojí Poul Kaas, vedoucí oddělení produkce. Ten pronajímá 

všem mým oddělením výrobní zaměstnance – kameramany, střihače a podobně. Spadá 

pod něj taky veškerá výrobní technika tady v Aarhusu i na obvodech. Dokonce i naše 

oddělení v Kodani využívá produkční oddělení sídlící tady. Stejně tak je se mnou na stejné 

úrovni administrativní ředitel Mads Fink. A na vrcholu naší struktury pak stojí ředitelka 

DR Danmark Anne-Marie Dohmová. 

Teď k finančnímu rámci vaší práce: Získává DR Aarhus pevný podíl 

na vybraných uživatelských poplatcích, nebo se vaše financování odvíjí 

od aktuálních potřeb? Je možné odhadnout, kolik peněz DR v Aarhusu zhruba za rok 

vydá? 

Obrat mých oddělení v Aarhusu je obvykle kolem 140 až 150 milionů dánských 

korun ročně. Dalších zhruba 20 milionů DKK přidá obvod DR Østjylland. Obrat 

produkčního oddělení je už zahrnutý v těch 150 milionech. Bohužel nevím přesně,  

jaký je obrat aarhuského oddělní DR Culture, ale řekla bych, že to bude také zhruba 

20 milionů. DR Sport má, pokud si dobře vzpomínám, obrat mezi 50 a 60 miliony, 

ale spadají pod něj i sportovní vysílací práva. 

Ta část DR v Aarhusu, která spadá pod divizi DR Danmark, má nicméně určitě obrat 

kolem 170 milionů DKK ročně. Rok od roku se to samozřejmě liší. Většina oddělení totiž 

nemá pevné roční „příděly“ peněz, ale vydělává si je během roku – podle toho, zda v DR 

Medier přebývají prostředky na nákup, případně po nás potřebují nějaký konkrétní produkt 

nebo sami přijdeme s nápadem, do kterého se tak zamilují, že nedokážou odolat a koupí 

ho. 

Odpověď na první otázku tedy zní – ne. Jen jedno z mých oddělení, dokumentární 

tvorba, má pevný finanční rámec na celý rok. Totéž se pak týká ještě DR Østjylland. Jinak 

ale svůj obrat vytváříme prodejem jednotlivých pořadů. Předpokládám, že těmi 

„aktuálními potřebami“ jste myslel právě tohle. Neexistuje absolutně žádná garance toho, 

kolik peněz bude každý rok putovat do Aarhusu. 
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Příloha č. 4: Rozhovor s Juanem Roldánem, ředitelem 

regionálních center RTVE 

Rozhovor proběhl v březnu 2018 písemnou formou prostřednictvím elektronické 

pošty. Překlad anglicky psaných otázek do španělštiny a zpětný překlad opovědí 

do angličtiny provedlo oddělení mezinárodních vztahů RTVE. Respondent souhlasil 

s publikací českého překladu rozhovoru v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy. 

 

Jaké jsou hlavní úlohy regionálních center RTVE ve vztahu k povinnostem, 

které pro korporaci vyplývají z postavení vysílatele veřejné služby? 

Klíčové povinnosti regionálních center RTVE související s plněním veřejné služby 

perfektně shrnuje zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Ten korporaci uložil 

povinnost „vytvořit nezbytnou regionální strukturu, která se bude v odpovídající míře 

účastnit plnění funkcí veřejné služby, bude poskytovat obsah přizpůsobený daným 

regionům a přispívat k posílení územní soudržnosti, přičemž zohlední dění na ostrovech 

i podmínky nejodlehlejších regionů.“  

Naše regionální centra a místní zpravodajské redakce se proto denně podílejí 

na regionálním zpravodajství, rozhlasovém i televizním vysílání, přičemž mimo jiné 

vysílají i v úředních jazycích každého autonomního společenství. 

 Má RTVE vyjma regionálního zpravodajství nějaké další konkrétní závazky, 

které by z celostátního centra v Madridu nebylo možné efektivně plnit? 

Většinu práce, kterou regionální centra RTVE odvádějí, by z národní centrály nebylo 

možné vykonat. Je třeba si uvědomit, že v regionálních centrech se na plnění těchto úkolů 

podílí bezmála dva tisíce zaměstnanců. 

Požaduje zákon či španělská vláda, aby RTVE provozovala regionální studia 

v přesně určených lokalitách, ať už jde přímo o města či provincie, nebo může RTVE 

o zřizování a rušení regionálních studií rozhodovat podle vlastního uvážení? 

Zákon, který přijal kongres poslanců a španělský senát, ukládá RTVE povinnost 

nabízet ve vysílání obsah přizpůsobený každému regionu. Legislativa sice nestanovila 
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přesné lokality, kde mají studia vzniknout, ale z této povinnosti vyplývá, že musíme být 

přítomni ve všech hlavních městech autonomních regionů, v metropoli každé provincie 

i v obou autonomních městech, tedy v Mellile a Ceutě. 

Jak se v posledních letech mění význam regionálních center a jejich podíl 

na vysílání? 

Význam regionálních center RTVE každým rokem roste. V roce 2016 našich 

77 pracovišť v regionech vyrobilo více než 23 tisíc hodin obsahu pro regionální 

i celoplošné vysílání. 

Může obsah vysílání RTVE nějakým způsobem přímo ovlivnit španělská vláda, 

parlament nebo regionální kabinety? 

Zmíněné instituce nesmějí do obsahu vysílání RTVE žádným způsobem přímo 

zasahovat. 

Jsou ve španělské legislativě zakotveny pevné kvóty na minimální podíl 

regionálního vysílání, ať už v hodinách či jako minimální procentuální podíl? 

Žádné přesné kvóty, které by se regionálního vysílání týkaly, neexistují. 

Konaly se v nedávné době mezi diváky v jednotlivých regionech průzkumy, 

které by zjišťovaly, jaký význam přikládají působení televize veřejné služby 

v regionech? Pokud ano, jaké byly výsledky těchto průzkumů? 

V posledních letech se žádné průzkumy zaměřené na vámi zmíněné téma nekonaly. 

Jaké vztahy panují mezi RTVE a dalšími mediálními institucemi, které 

ve španělských regionech poskytují veřejnou službu, například andaluskou RTVA?  

Vztahy s ostatními veřejnoprávními médii, které působí na regionální úrovni, jsou 

ve všech oblastech výtečné. Se všemi pravidelně spolupracujeme na bázi každodenní 

výměny zpravodajského obsahu a vzájemně se informujeme o své činnosti. 
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Mohou regionální centra RTVE a jejich zaměstnanci zasahovat do tvorby 

programových schémat celoplošného vysílání? 

Regionální programová nabídka je při plánování programové strategie pro celoplošné 

kanály samozřejmě zohledňována. Je třeba si uvědomit, že právě časová okna vyhrazená 

regionálnímu vysílání patří dlouhodobě k nejsledovanějším programovým slotům TVE.  

Které nezpravodajské pořady a programové formáty RTVE vznikly 

v regionálních centrech, zejména pak přímo v Andalusii? 

Každé regionální produkční centrum připravuje své vlastní specifické pořady. 

V případě RTVE Andalucía na místě nevzniká žádný pořad pro vysílání TVE, 

ale připravují se tam pořady pro Španělský národní rozhlas (RNE). 

Čím je vlastně RTVE Andalucía z pohledu organizační struktury celé instituce? 

Má status samostatné právnické osoby, je to korporátní divize s vlastním vedením, 

nebo mají zaměstnanci pracující v Seville různé nadřízené v Madridu podle profese, 

kterou vykonávají? 

RTVE Andalucía je regionálním centrem korporace RTVE, která podléhá řediteli 

regionálních center. Ten je podřízen ředitelství televize TVE a rozhlasu RNE. Má svou 

vlastní organizační strukturu, která je společná i pro všechna ostatní regionální centra. 

Ve kterých klíčových oblastech může regionální centrum pracovat zcela 

samostatně a ve kterých záležitostech naopak nesmí rozhodovat bez souhlasu 

či asistence z Madridu? 

Regionální centra mohou zcela samostatně fungovat ve všech odvětvích, která 

se týkají jejich regionálního vysílání a pořadů v rozhlasu i televizi. Sama si určují rozdělení 

pracovních povinností mezi jednotlivé zaměstnance a samostatně spravují vlastní rozpočet. 

Veškeré kompetence v oblasti organizační struktury regionálních center nebo 

pravidel zasahujících do oblasti řízení lidských zdrojů naopak vykonává přímo celostátní 

centrála v Madridu. 
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Jaké kompetence má ředitel regionálních center RTVE a za co odpovídá? 

Ředitel regionálních center má rozsáhlé pravomoci ve všech oblastech, které 

se týkají editoriální politiky regionálního zpravodajství. Rozhoduje také o pravidlech řízení 

lidských zdrojů ve všech regionálních centrech a zpravodajských redakcích, schvaluje 

rozpočtové výdaje a například i stavbu nových budov, nastavuje pravidla v oblasti synergie 

mezi rozhlasovým a televizním obsahem i přispívání regionálních center do celoplošného 

vysílání. 

Mohl byste mi, prosím, popsat organizační a manažerskou strukturu 

regionálního centra v Andalusii? 

V čele regionálního centra RTVE Andalucía stojí regionální ředitel. Tomu 

je podřízen vedoucí zpravodajství, vedoucí pro média a výrobu a vedoucí administrativy. 

Pod nimi pracují produkční asistenti, rozhlasoví a televizní redaktoři, administrativní 

pracovníci a vedoucí provozních skupin, které zajišťují údržbu a provoz rozhlasových 

studií a vysílacích pracovišť. 

Dostávají regionální centra RTVE pevný podíl z rozpočtu RTVE, nebo jsou jim 

peníze vždy alokovány ve spojení s konkrétním úkolem? Je možné odhadnout, 

na kolik peněz ročně vyjde vysílání z Andalusie? 

Pokud jde o finanční rámec, každé regionální centrum má svůj rozpočet, který 

sestavuje centrální finanční oddělení v Madridu. Sestaven je tak, aby odpovídal 

ekonomickým potřebám provozu a tvorby v každém z regionálních center. 

Kolik zaměstnanců má zpravodajská redakce RTVE v Andalusii a kolik 

zpravodajských relací každý den připraví? 

RTVE aktuálně v Andalusii zaměstnává 128 pracovníků, kteří každý den vytvářejí 

139 minut regionálních a místních zpráv pro vysílání Španělského národního rozhlasu. 

Dále pak dvě televizní zpravodajské relace, jedna z nich má 27 minut a druhá 12 minut. 

K tomu všemu je třeba přičíst každodenní tvorbu příspěvků pro celoplošné 

zpravodajské pořady připravované centrální redakcí TVE v Madridu a každodenní 

celoplošné zprávy v rozhlasu. 
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Připravujete zpravodajství pro rozhlas, televizi a internet samostatně? 

Právě teď pracujeme na zvýšení míry synergie mezi rozhlasovými reportéry 

a televizními štáby. Projekt by měl vyvrcholit tím, že budou naše regionální centra vytvářet 

jednotný obsah k vysílání v televizi i rozhlasu. 

Jak na denní bázi prakticky vypadá spolupráce mezi regionálními centry 

a centrálou v Madridu? 

Příspěvky regionálních center do celostátních zpravodajských relací koordinujeme 

každý den v devět hodin ráno prostřednictvím videokonference, které se účastní vedení 

zpravodajství v Madridu a vedoucí redakcí ze všech regionálních center. Ti během 

konference nabízejí celou řadu témat, která by se podle nich mohla objevit v hlavní 

zpravodajské relaci. 

Pracuje RTVE s myšlenkou založení samostatných televizních kanálů 

pro jednotlivé regiony, případně vysílání regionálních variací celoplošných kanálů 

s možností odpojování v určitých časech? 

Žádný projekt, který by počítal se spuštěním programů určených jednotlivým 

regionům, RTVE v současné době nepřipravuje. 

Na činnost RTVE ze zákona dohlíží parlamentní komise. Věnuje se 

i reprezentaci jednotlivých regionů ve vysílání? 

Ano. Parlamentní komise pro kontrolu RTVE se zabývá celou řadou témat, která se 

k regionálnímu vysílání vztahují. 
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Příloha č. 5: Rozhovor s Ianem Smallem, vedoucím sekce 

veřejné politiky BBC Scotland 

Rozhovor proběhl v pátek 10. listopadu 2017 v sídle BBC Scotland ve skotském 

Glasgow. Respondent souhlasil s pořízením zvukového záznamu a publikací českého 

překladu jeho přepisu v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy. 

 

Královská charta a rámcová dohoda s ministrem kultury určuje BBC tři hlavní 

úkoly: Informovat, vzdělávat a bavit. Jakým způsobem tyto tři cíle pomáhá 

naplňovat přímo BBC Scotland – a které z nich by bez její existence nebylo možné 

efektivně plnit? 

Naše úkoly – infomovat, vzdělávat a informovat – formuloval první generální ředitel 

BBC John Reith, který žil doslova dvě mile od místa, kde spolu teď sedíme, tady 

v Glasgow.  Záměrně je postavil v tomto pořadí, protože hlavní poslání BBC viděl 

v informování, pak ve vzdělávání a až nakonec v zábavě. Je podle mne otázkou, zda naše 

publikum vnímá tyto priority stejně i dnes, ale zůstávají stejné už téměř 100 let, od počátků 

BBC Scotland v březnu 1923. Stále tvoří jádro toho, co děláme.  

Jednotlivé složky našich úkolů se samozřejmě překrývají. Pokud jde o informování, 

jádrem BBC je samozřejmě naše zpravodajství napříč formáty – televize, rádio, online, 

prostřednictvím našich aplikací, a tak dále. BBC Scotland vytváří vlastní zpravodajství 

pro všechny tyto platformy a má například velký podíl na celkovém obsahu, který 

vytváříme například pro rozhlasové kanály. V pracovní dny vytváříme téměř osm hodin 

zpravodajství denně, je v tom zahrnuto vysílání pro celé Skotsko i speciální zpravodajské 

relace pro Orkneje a Shetlandy daleko na severu, pro Inverness a Aberdeen 

na severovýchodě Skotska, Selkirk a Dumfries na jihu. V rádiu pro ně máme 

jak samostatné relace, tak i společné pořady pro celé Skotsko. Je to bezesporu hlavní 

složka naší práce a z mého pohledu i nejdůležitější úkol, který BBC plní. Informovat 

voliče, ty, kteří za naše služby platí, o silách a tlacích, které tvoří strukturu naší 

společnosti. Naší úlohou je být nezávislým tělesem, kterému naše publikum může věřit. 

Je proto důležité, že jsme nezávislí na vládě, nestranní a že jsme tady od toho, abychom 

jednali jménem veřejnosti, kontrolovali ty, kteří jsou u moci a kladli nepříjemné otázky 
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těm, kteří ovlivňují životy našich posluchačů. Musíme jejich jménem klást otázky, které 

jim umožní vytvořit si vlastní názor na demokratické struktury, ve kterých všichni žijeme. 

Proto je zpravodajství naprosto nezbytné.  

Pokud jde o další složky toho informování, samozřejmě se to týká celé řady našich 

pořadů. Mohu říct, že The Blue Planet, naše velká dokumentární série, je celá postavená 

na informacích. Také mohu říct, že Strictly Come Dancing o sobotních večerech 

vám nabízí informace o tancích. A pokud se podíváte na něco z naší dramatické tvorby, 

třeba na Gunpowder, dozvíte se mnohé o Guyi Fawkesovi a jeho pokusu vyhodit 

do povětří britský parlament. Tyto pořady jsou ale samozřejmě také o vzdělávání 

a o zábavě. Snaha rozdělit a osamostatnit ty tři principy je poněkud umělá. Všechny jsou 

důležitým pilířem naší práce a prostupují všemi pořady. Důležité ale je, z jakého pohledu 

se díváme. Pokud bych vám měl říct něco jako: ‚Některé příspěvky ve zpravodajství 

vás můžou bavit, ale celé je to hlavně o informování. Strictly Come Dancing je především 

o zábavě, ale najdete tam i prvky informací a vzdělávání. Jednotlivé prvky se tam vyvažují 

a všechny pracují společně. 

Jedna věc, kterou se BBC odlišuje, je to, že musí být osobitá. Neměla by se opičit 

po komerčním sektoru. Ve Skotsku je to dobře vidět, protože tu máme po Londýnu největší 

a nejživější trh komerčních rádií. Naše místo ve skotském éteru není tam, kde zapadneme 

mezi komerční rádia. Ráno a odpoledne nabízíme mluvené slovo, po večerech 

pak specificky vybranou hudbu. Nepořádáme hitparádu a nevyrábíme programy, jaké 

najdete na jiných stanicích, jakkoli mohou být kvalitní. Naší úlohou je být sami sebou. 

Říkat našemu publiku a našim posluchačům, že u nás najdou něco jiného. Vysokou kvalitu, 

ale jiný obsah. Děláme to třeba prostřednictvím našeho programu pro menšiny. Nikde 

s výjimkou BBC nenajdete pořady v gaelštině, jen těžko byste hledal pořad o zahradničení 

nebo náboženských otázkách, ale dokonce ani o politice. Zejména proto, že za hranicemi 

BBC jsou už hlavně služby, jejichž hlavním cílem je na své programové nabídce vydělat. 

A tohle nejsou programy, které snadno lákají inzerenty, sponzory a podobně. Vaše otázky 

ohledně informování, vzdělávání a zábavy spojuje ideál naší osobitosti. BBC zkrátka 

plátcům uživatelského poplatku poskytuje něco jiného. 

 



152 

 

Z jakých důvodů je k tomu potřeba takto velká divize věnovaná přímo 

Skotsku? 

Spojené království je velmi různorodý stát. Skotsko je jeho součástí, ale zároveň 

svébytným národem. Totéž můžeme říct o Angličanech, Irech, Velšanech. Existují mezi 

nimi klíčové rozdíly. Skotsko se od zbytku Spojeného království liší vzdělávacím 

i justičním systémem, jinak funguje zdravotnictví. Aktuální politické proudy směřují 

k posílení moci národních parlamentů a shromáždění. Je potřeba, aby byla BBC schopná 

na tyto politické změny adekvátně reagovat a nabízet služby, které odpovídají příslušným 

volebním obvodům nebo geografické oblasti. Proto je obzvlášť v této době nesmírně 

důležité, že naše investice ve Skotsku směřují ke spuštění nového programu. Bude 

se věnovat Skotsku, bude určený divákům ve Skotsku i za jeho hranicemi, kterým bude 

Skotsko představovat a poskytne jim o něm informace. Skoty i ostatní bude i vzdělávat. 

Opět se nám v něm projeví ta reithovská triáda. 

Další důležitou věc nedávno zdůraznil Ofcom v operační licenci, kterou nedávno 

publikoval. BBC podle něj musí svou výrobu rozprostřít po celém Spojeném království. 

Oni také uznávají, že hlasy ve Spojeném království jsou různorodé a je nutné jim 

naslouchat v širším kontextu. Proto je důležité provozovat regionální centra. 

Jen ve Skotsku jich máme třináct, od dálného severu až na jih. 

Zmínil jste nedávná rozhodnutí Ofcomu. Ten vydává pro BBC závazné příkazy, 

nebo spíše doporučení? 

Jsou to příkazy. V operační licenci nám Ofcom z pozice regulátora říká, co musí 

BBC udělat. Nemůžeme se k tomu postavit po svém, jsou to zkrátka požadavky, které 

musíme naplnit. 

Existují i nějaké další závazky, ať už zákonné nebo vyplývající z královské 

charty, které se týkají zřizování regionálních studií, kanálů a dalších služeb? 

Požadavky na BBC prakticky shrnuje charta a rámcová dohoda, ale existují i další 

povinnosti. Ty teď definuje Ofcom coby náš regulátor. Ofcom teď sám o sobě vydá sérii 

požadavků vůči BBC, ať už jde o provoz našich služeb nebo výkaznictví. Pak jsou 

tu některé další zákonné povinnosti BBC, například svobodný přístup k informacím, 

ochrana dat, pravidla hospodářské soutěže a podobně. Ty požadavky mají několik vrstev, 
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které musíme znát a samozřejmě se jimi řídit. Protože pokud bychom to nedělali 

a například ignorovaly pravidla o ochraně osobních údajů, porušili bychom zákon. 

Pokud bychom se rozhodli ignorovat, co nám říká Ofcom, potenciálně bychom mohli 

dostat obrovské pokuty.  

Rozhodl někdo vně BBC o tom, že její hlavní sídlo bude v Glasgow a kde má 

zřídit regionální studia, nebo jsou tyto otázky přímo v její gesci? 

Bylo to interní rozhodnutí, které padlo uvnitř BBC. BBC vznikla v listopadu 1922 

a už v březnu 1923 otevřela svou první pobočku v Glasgow. Velmi rychle pak byly 

otevřeny i kanceláře v Aberdeenu a Edinburghu. Během následujících let se jasně ukázalo, 

že potřebujeme otevřít i další základny napříč zemí, abychom zajistili, že skutečně 

zachytíme hlasy, názory a pohledy rozličných komunit. Proto máme na severu Skotska 

rozhlasová studia v Orkney a Inverness i televizní centra v Inverness a Aberdeenu. Zásadní 

věci, kterým se ve vysílání musíme věnovat, se dějí v edinburghském parlamentu, proto 

máme v Edinburghu tým parlamentních reportérů. Pro Skotsko je důležitá i gaelština coby 

jeho původní jazyk, a proto ji BBC podporuje už od roku 1923. Ta řeč je v současnosti 

ohrožená, proto je důležité, abychom ji chránili. Velká část našeho obsahu v galeštině 

vzniká v naší pobočce ve Stornoway. Glasgow je pak už tradičním hlavním městem 

skotských médií. Sídlí tu většina hlavních deníků, my i soukromý vysílatel Channel 3 

– Scottish Television, který sídlí jen 300 metrů od nás po proudu řeky. Tradičně sídlíme 

tady, i když naše hlavní sídlo se jednou do Edinburghu přesunulo. Bylo to na začátku 

třicátých let 20. století, ale brzy po válce jsme se vrátili do Glasgow a od té doby jsme 

tady. Než jsme před deseti lety otevřeli tuto budovu, nějaký čas jsme přemýšleli, jestli 

se nepřesunout do středu Skotska, ale pak jsme se rozhodli, že poloha na břehu řeky Clyde 

je ideální. Snadno se sem dostanete, mohou za námi přijít diváci a zapojit se do vysílání. 

Nikdo na nás netlačí, abychom byli právě tady. Prostě jsme se rozhodli, že toto místo 

je pro nás nejlepší. 

Můžete mi prosím shrnout, ze kterých skotských měst BBC aktuálně vysílá 

a jakému obsahu se jednotlivá studia věnují? Fungují tam jen zpravodajské redakce, 

nebo i další složky? 

Napříč Skotskem máme třináct studií. Na severu jsou to Shetlandy a Orkneje, 

kde fungují především komunitní rozhlasové stanice. Z Inverness vysílá hlavně rádio, 
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ale také část zpravodajství v gaelštině. V Aberdeenu připravujeme vysílání pro venkov, 

pracuje tam asi čtyřicet lidí. Když půjdeme dál podél pobřeží, dorazíme do Edinburghu, 

kde máme dvě studia. Jedno z nich vytváří hlavně rozhlasové reportáže a náboženské 

vysílání, vysíláme odtamtud hodně mluveného slova a má vlastní zpravodajskou divizi. 

S ní je propojený náš parlamentní tým, který přímo v Holyroodu připravuje zpravodajství 

z parlamentu a jeho výborů. V Glasgow provozujeme tři centra – jedno z nich je Pacific 

Quay, kde právě sedíme, tedy naše hlavní produkční centrum. Asi dvě míle odtud 

po proudu řeky je Dumbarton, kde natáčíme naši každotýdenní mýdlovou operu River City 

a kde jsou i další studia, ve kterých vytváříme i zábavné pořady pro celoplošné vysílání. 

Další objekt máme nedaleko radnice, sídlí tam symfonický orchestr BBC Scotland. 

Když budeme postupovat zpátky na sever, dojdeme do Stornoway, kde vzniká většina 

našeho vysílání v gaelštině. U jižní hranice pak máme Selkirk a Dumfries. To jsou malé 

zpravodajské redakce, kde vzniká především rozhlasové vysílání. Jsou tam ale i malá 

televizní studia, takže když někoho z té oblasti potřebujeme dostat do vysílání, může přijít 

tam. Poslední malou pobočku máme v Dundee, což je zhruba mezi Edinburghem 

a Aberdeenem, ale ta je opravdu malá. V blízké budoucnosti budeme velmi podrobně 

zvažovat, jak ji rozšířit. 

Je BBC vázána nějakými pevnými kvótami, pokud jde o podíl vysílání 

ze Skotska na celkovém vysílacím času? Existují třeba nějaké minimální počty hodin 

vyhrazené regionálnímu, a zejména skotskému obsahu? 

Žádné přesné zákonné požadavky neexistují, ale podobné kvóty teď stanoví Ofcom. 

Budou například požadovat minimální počet hodin pro zpravodajství a další program. 

Nebudou ale specifikovat, odkud tento program musí být vysílán. BBC se před několika 

lety rozhodla pro model, ve kterém na úrovni celého Spojeného království stále přibývá 

místního obsahu. Pokud jste se například v osmdesátých letech 20. století podíval 

na vysílání BBC One, viděl byste, že je plný pořadů ze Spojených států. Když se na ten 

program podíváte dnes, nic takového nenajdete. Z programových schémat BBC tyhle věci 

úplně zmizely. Teď vysíláme pořady, které jsou podle nás relevantní, přiměřené, přístupné 

a srozumitelné. Všechny ty pořady jsou zaměřené na Spojené království. A pokud jste 

mimo Anglii, určitá část se může soustředit na Skotsko, Wales nebo Severní Irsko. 

Je to vybalancované a my jsme přesvědčení, že toto je směr, kterým bychom se měli 

posouvat i dál. 
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Součástí právního rámce fungování BBC je i dohoda s ministrem kultury, médií 

a sportu Velké Británie. Existuje obdobná dohoda i se skotskou vládou? Má skotský 

kabinet, parlament nebo jiný orgán nějaký vliv na vysílání BBC? 

Přísně vzato, nemá. Moc nad vysíláním je zatím svrchovaná a zodpovědnost leží jen 

na ministryni Karen Bradleyové (v lednu 2018 ji nahradil Matthew Hancock, 

pozn. autora). Pravidelně se odehrává výměna nápadů a konverzace mezi námi, skotským 

parlamentem a zdejší ministryní kultury Fionou Hyslopovou. Skotský parlament 

má povinnosti v oblasti hospodářského rozvoje a významu, a také ve vztahu ke kulturnímu 

výrazu Skotska. V obou těchto oblastech hraje BBC svou roli, hovoříme o nich s ministry 

nebo vystupujeme na zasedání parlamentních výborů. Mezi skotskou vládou, parlamentem 

a BBC byla podepsána dohoda o tom, že klíčoví představitelé BBC jednou za rok 

předstoupí v Hollyroodu před parlamentní výbor, se kterým proberou výroční zprávu 

a hospodaření. To setkání je ale zaměřené na finanční stránku fungování BBC, protože 

skotský parlament je zodpovědný za dobrou ekonomickou situaci země. Pokud jde 

o kulturu, zajímá je, co děláme pro to, abychom představili skotskou kulturu a umožnili 

lidem přístup k našemu kulturnímu dědictví. Určitým způsobem je to tak trochu šedá zóna, 

ale zodpovědnost za vysílání zatím jasně leží ve Westminsteru. 

Skotská vláda tedy nemá možnost cokoli nařídit, pokud jde o vaše každodenní 

vysílání?  

Ne, rozhodně ne. Jelikož nejsme státní vysílatel, na vládě jsme nezávislí. 

Není neobvyklé, že nám ministři navrhují změny programu. Přistupujeme k tomu 

s naprostým respektem, ale pak jim se stejným respektem řekneme, že toto není oblast, 

ve které bychom si od nich nechali radit. 

Proběhly v nedávné době nějaké divácké průzkumy zaměřené na otázku, jak je 

pro Skoty důležité, že mají „svou vlastní“ součást BBC? 

Těmto věcem se věnují naše vlastní průzkumy. Ten poslední, který jsme pořádali, 

se týkal plánovaného spuštění našeho nového programu. Provedli jsme kvalitativní 

i kvantitativní výzkum, analýzu ekonomického dopadu a uspořádali celou řadu setkání. 

Všechny složky tohoto průzkumu, který běžel od května do července, nám jasně ukázaly, 

že respondenti požadují vznik televize určené přímo pro Skotsko. Říkají, že je to potřeba. 

O moc podrobnější být nechtěli, ale to i z toho důvodu, že jsme jim neřekli příliš mnoho 
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detailů o tom, co chystáme. Principiálně je ale možné říct, že existuje silná veřejná 

poptávka po obsahu, který jim dává větší smysl, hovoří za ně a o nich.  

Kdy chcete nový program spustit a čemu se má věnovat? 

Věříme, že začne vysílat na podzim 2018. Budou se na něm mísit všechny žánry, 

které tu aktuálně vznikají, ale celý program bude jasně specializovaný na obsah 

pro Skotsko. V současnosti se odpojujeme od celoplošného vysílání, abychom ho divákům 

ve Skotsku mohli nabídnout. Nově ale dostanou programovou nabídku věnovanou přímo 

jim. Umožní nám to sestavit si vlastní schéma, které bude postavené na míru zdejšímu 

publiku. Bude tam skotský sport i dramatická tvorba, což ale neznamená, že by byl 

program zahleděný jen dovnitř Skotska. Budeme se samozřejmě dívat i ven. Například 

pokud jde o zpravodajství ohledně Katalánska – tohle téma samozřejmě ve Skotsku silně 

rezonuje, protože jsme si sami prošli referendem o nezávislosti. Proto bychom mu v našich 

zprávách věnovali víc prostoru.  

Jak spuštění nového programu ovlivní vaše stávající aktivity, tedy provozování 

upravených verzí programů BBC One a Two s místním odpojováním? 

BBC Two Scotland skončí a prostředky, které tam putují, se přesunou do nového 

programu. Ve Skotsku pořád naladíte BBC Two, ale už to nebude skotská verze. Poměrně 

zajímavé je, že nepředpokládáme, že by BBC Scotland přilákala k televizi nové diváky. 

Několik možná, ale nebudou to velká čísla. Předpokládáme, že nový kanál nejspíš ubere 

diváky ostatním službám, které BBC provozuje. Pokud všichni přejdou na něj, mohlo by 

to mít negativní dopad na BBC One Scotland, ale možná taky na další vysílatele, třeba 

soukromou STV. Musíme být proto opatrní, aby veřejnou hodnotu nového kanálu 

nepřevážil jeho negativní dopad na zdejší televizní trh. Jeho cílem není trh narušit, 

ale obohatit. 

Hovořilo se ve Skotsku o možnosti založit pro něj samostatnou veřejnoprávní 

instituci, případně rozdělit BBC na tři vzájemně nezávislé vysílatele pro Anglii, 

Skotsko a Wales? 

Skotský parlament a vláda zhruba před deseti lety tuto možnost zkoumaly. Nakonec 

v roce 2010 vláda schválila a zveřejnila zprávu s doporučením založit Scottish 

Broadcasting Corporation jako samostatnou instituci. Skotský parlament souhlasil, 
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že by bylo dobré to udělat. Žádný z těchto orgánů ale nepřišel na to, kde by se daly sehnat 

peníze, takže tato myšlenka padla.  

My jsme byli proti tomu návrhu – na základě toho, že BBC Scotland je součástí 

velké rodiny, o kterou se může opřít. Abych uvedl příklad, součástí chystaného programu 

pro Skotsko má být hodinová zpravodajská relace. Bude se věnovat místním, skotským, 

britským i mezinárodním tématům. Protože jsme součástí celosvětové sítě zpravodajství 

BBC, máme plný přístup ke zpravodajům ve Washingtonu, v Severní Koreji, v Súdánu, 

prostě kdekoli se něco stane. Našim divákům tak můžeme nabídnout mnohem hodnotnější 

obsah, než jaký bychom si mohli dovolit, kdybychom si ho platili sami. To, že jsme 

součástí většího tělesa, má obrovské výhody pro naše publikum ve Skotsku. Bylo by 

neúnosně drahé, kdybychom se pokoušeli všechno zajistit sami. Jeden národ by na to 

neměl prostředky.  

Má BBC Scotland nějaké slovo při rozhodování o skladbě programu 

celostátních kanálů nebo vývoji nových programových formátů? 

 Ano, má. Prakticky se mohou stát dvě věci. Buď si vedoucí dramaturg (network 

commissioner) přímo řekne, jaký typ pořadu hledá, zda to má být drama, komedie, zábava 

nebo něco jiného, nebo nějaký formát napadne přímo nás a za dramaturgem s ním zajdeme. 

Řekneme mu, jaký máme nápad, a zeptáme se, jestli by to podle něj mohlo fungovat. 

Pak je na nás, abychom připravili pilotní díl a zjistili, jestli se nám to podaří realizovat. 

Během toho procesu formát samozřejmě projde určitým vývojem.  

Zmínil bych aspoň jeden příklad: V polovině devadesátých let začala BBC Scotland 

vyvíjet sérii rozhlasových skečí Chewin‘ the Fat. V určité fázi vývoje nás napadlo, 

že by to vlastně mohlo dobře fungovat v televizi. Interně jsme tedy projekt v rámci BBC 

na zkoušku přesunuli do televizní výroby.  Vypadalo to dobře, a tak se z původně 

rozhlasového pořadu stal televizní produkt. Jedna ze skečí se pak stala docela populární. 

Došlo nám, že má potenciál pro pokračování – a takhle vznikla Still Game. Několik let se 

úspěšně vysílala ve Skotsku, než si dramaturg BBC One všiml, jak je tu nesmírně 

populární. Poslední dvě série si vyžádal pro celostátní vysílání a ta příští, poprvé 

v dlouholeté historii toho pořadu, bude mít premiéru přímo na BBC One. Takto se tedy 

může pořad vyvinout z místního rozhlasového formátu. 
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Můžete tedy zajít přímo za dramaturgem v Londýně a říct mu: ‚Máme tady tip 

na nový pořad, chtěli byste to vyzkoušet?‘ 

Rozhodně, přesně to by dramaturg chtěl slyšet. Hledá příští velké dílo, a tím může 

být buď úplně nový formát, což bývá docela neobvyklé, nebo můžeme vyjít z něčeho 

staršího, o čemž víme, že to mimořádně dobře fungovalo. Strictly Come Dancing, 

což je jeden z nejúspěšnějších formátů vytvořených BBC, má kořeny v pořadu Come 

Dancing z padesátých let. Nově jsme pojali velmi, velmi starý formát. A funguje to skvěle. 

Podívejte se na Who Wants to be a Millionaire, to je také nesmírně úspěšný pořad, 

ale v podstatě je to kvíz všeobecných znalostí, žádný zbrusu nový nápad. Je to o tom, 

jak ho zabalíte, nasvítíte a dramaturgicky uchopíte. Nové nápady se mísí s novým pojetím 

starších nápadů. Doctor Who se začal vysílat v šedesátých letech, pak upadl v nelibost, 

stáhli jsme ho z vysílání, později znovu uvedli a teď je to jeden z nejprodávanějších pořadů 

BBC, který se vysílá po celém světě.  

Takže dveře jsou otevřené a s nápady můžete chodit přímo do Londýna. 

Nebo za dramaturgem, který sedí přímo tady. Máme tady třeba dramaturga pro denní 

vysílání. Pokud máte námět na pořad, který by mohl fungovat například v odpoledních 

hodinách, třeba něco jako Antiques Road Trip nebo Bargain Hunt, a máte jasnou vizi 

o tom, že by mohl oslovit tuto skupinu diváků v tomto čase, můžete jít za ním. Dramaturg 

pro dramatickou tvorbu právě sedí asi deset metrů od nás. Pokud budu mít námět, zajdu 

za ním a rozjedou se vývojové procesy. V Glasgow je i dramaturg pro dětskou tvorbu. 

Máte spoustu příležitostí, jak svůj námět v BBC představit, aniž byste nutně musel létat 

do Londýna. 

Přesuňme se teď k organizačnímu a finančnímu rámci vašeho fungování. Co je 

vlastně BBC Scotland z pohledu organizační struktury celé instituce? 

Neexistuje právnická osoba s názvem BBC Scotland. Z právního pohledu tedy 

nic takového není. Je to mikrokosmos, kde jsou zastoupeny všechny složky BBC. 

Je to hlas BBC ve Skotsku. Nahlížet se na něj dá ze dvou úhlů. Zaprvé je to BBC 

ve Skotsku, zadruhé BBC Scotland. BBC ve Skotsku, to je velké korporátní těleso. 

Ale BBC Scotland jsme my, kteří se snažíme odrážet ve vysílání životy skutečných lidí 

tady ve Skotsku. Tak, aby si byli vědomi toho, že jsme jejich hlas a že nám mohou věřit. 

Že nás sem nikdo uměle nenastrčil a neřídí nás odjinud.  
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Máme naprostou kontrolu nad rozpočtem, který nám je svěřen. Samozřejmě 

se řídíme královskou chartou a pravidelně diskutujeme s vedením na centrále BBC, 

s generálním ředitelem a dalšími. Veškerou činnost BBC ve Skotsku ale řídí BBC Scotland 

a její zaměstnanci. 

Jaké jsou tedy ty hlavní oblasti, které řídíte samostatně? 

Je to široká škála napříč vším, co tady děláme. Část naší práce je součástí širšího 

celku, další část děláme nezávisle. Když pominu vysílání, BBC provozuje charitativní 

sbírku Children in Need. Každý rok vysíláme benefiční večer. BBC Scotland je součástí 

té sbírky a peníze, které vybereme ve Skotsku, pošleme charitativním organizacím tady 

ve Skotsku. Protože jsme ale součástí širší BBC, můžeme mezi Skoty vybrat každý rok 

zhruba tři miliony liber a zdejším charitám poslat ještě víc, třeba pět milionů. Od začátku 

sbírky už takhle BBC předala ve Skotsku asi 100 milionů liber. I tady se ukazuje, 

že částečně pracujeme sami za sebe, ale zároveň se můžeme opřít o širší celek. Podobně 

funguje naše zpravodajství. Děláme ho primárně pro Skotsko, ale můžeme se spolehnout 

na prostředky celé BBC. 

Ve kterých oblastech naopak nemůžete působit samostatně, bez souhlasu 

či schválení z Londýna? 

Týká se to hlavně oblastí, které se dotýkají legislativy. Například bychom si mohli 

říct, že se nám nechce odpovídat na otázky podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím. Jenže jako instituce podléháme zákonům a naše sídlo je v Londýně, týká 

se nás proto britská verze tohoto zákona. Naopak nejsme vázáni jeho skotskou verzí. 

Podobné je to s regulačními nařízeními Ofcomu. Musíme se řídit tím, jak se promítají 

do fungování BBC na celostátní úrovni, a nevymýšlíme si pro Skotsko žádné zvláštní 

interpretace.  

Uvnitř BBC fungují specializované divize – například BBC Content, Radio 

and Education, BBC News, BBC Studios a podobně. Je tato struktura zachována 

i v BBC Scotland? 

Jak už jsem řekl, BBC ve Skotsku je prakticky mikrokosmos, ale neodráží 

organizační strukturu zcela přesně jako zrcadlo. Jen my například řídíme vysílání 

v gaelštině, protože ve Walesu ani v Anglii tím jazykem nikdo nemluví. BBC Alba je tedy 
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výhradně skotská záležitost. Pokud jde o další divize – News, Children, Drama, Comedy 

nebo Sports, ty jsou všechny společné a mají uvnitř BBC větší zastřešující oddělení. 

U nás fungují jednotlivé části této struktury. Stejné je to i v případě BBC Studios. 

Tady funguje malá část většího celku, který pracuje napříč Spojeným královstvím. Stejné 

je to i v dalších studiích, takže složku BBC Studios byste našel i v Aberdeenu. Už tam 

ale nenajdete nikoho z BBC Alba, protože na severovýchodě Skotska se gaelsky nemluví.  

Snažíme se zajistit, abychom fungovali jako součásti jednotlivých rodin v rámci BBC, 

ať už mluvíme o produkci, dramaturgii, podpůrných činnostech, ale zároveň máme 

autonomii a přijímáme svá vlastní rozhodnutí.  

Poměrně čerstvě funguje v BBC pozice ředitele pro národy a regiony. 

Jaké má povinnosti a za co zodpovídá? 

Ken MacQuarrie byl dříve ředitelem BBC Scotland a do této pozice byl jmenován 

v září 2016. Jeho úkolem je zajistit, aby byly hlasy jednotlivých národů a regionů slyšet 

u stolu nejvyššího vedení BBC. Je jedním z pouhých čtyř představitelů BBC v její radě 

(BBC Board). Zbylých deset členů rady nejsou zaměstnanci BBC. Skotsko má v této 

čtrnáctičlenné radě aktuálně dva zástupce, kromě Kena MacQuarrieho je to ještě Steve 

Morrison jako radní pro Skotsko (non-executive board member, pozn. autora). 

Druhá věc, kterou Ken dělá, je o úroveň níž. Předsedá národním výborům 

(nations committees, pozn. autora). Každý národ má svůj výbor. Například ve Skotsku 

máme výkonnou radu, která se schází jednou za dva týdny. Sedí v ní klíčoví představitelé: 

vedoucí zpravodajství, rádia, dramaturgie, produkce a podobně. Nad nimi stojí další vrstva, 

a tou je právě národní výbor. Předsedá mu Ken MacQuarie jako ředitel pro národy 

a regiony, dalším členem je Steve Morrison jako neexekutivní ředitel BBC za Skotsko, 

předseda rady BBC David Clementi a dva členové BBC Scotland, tedy ředitelka Donalda 

MacKinnon a já. Tento výbor se schází třikrát do roka, přispívá k rozhodování ohledně 

strategického směřování BBC ve Skotsku a funguje jako prostředník mezi radou BBC 

a výkonnou radou tady ve Skotsku. Ken je klíčovou osobou těchto procesů. 
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Už jste zmínil, že BBC Scotland samostatně rozhoduje o svém rozpočtu. 

Z čeho se ale skládá? Zůstávají ve Skotsku všechny peníze od skotských plátců ? 

Ne. BBC vybere každý rok zhruba 3,6 miliard dolarů, ale příjmy ze Skotska činí 

přibližně 321 milionů. Výdaje BBC ve Skotsku činí přibližně 233 milionů, ale vzhledem 

k novým investicím ta částka poroste někam ke 260 milionům. Pořád tady bude rozdíl 

mezi částkou, která je ve Skotsku vybrána, a tou utracenou. Existují ale i jiné věci, 

do kterých BBC investuje a z nichž mají diváci ve Skotsku užitek. Potřebujeme například 

sportovní práva – a Skoti sport milují. Musíme zajistit, že nám zůstanou olympiády, Hry 

Commonwealthu a další. Příští rok se například koná evropský šampionát v Glasgow 

a Berlíně a BBC bude všechno pokrývat. Nepůjde to ale z našeho rozpočtu BBC Scotland. 

Skotsko tedy od BBC získává víc, než by se dalo vyčíst z účetních tabulek. 

Ale ano, neustále se snažíme získat víc peněz na další investice. Letos jsme získali 

40 milionů liber, což je největší investice do nového obsahu za posledních dvacet let. 

Tato budova byla postavena před deseti lety za 188 milionů liber. Na uživatelských 

poplatcích vybíraných ve Skotsku se to samozřejmě nijak neprojevilo. Není možné 

jednoduše porovnávat částky vybrané a utracené ve Skotsku. 

Máte i nějaké jiné možnosti, jak svůj provoz financovat? 

BBC může získávat prostředky třemi způsoby. Jedním z nich jsou uživatelské 

poplatky. Dále pak prodejem vlastních pořadů a poměrně skromnou částku si vyděláme 

pronájmem našich vlastních prostředků a zařízení. Například právě teď je v našem studiu 

A postavená dekorace pořadu Fifteen to One. Natáčí ho nezávislá produkční společnost 

Remedy Productions, a to pro stanici Channel 4, ne pro BBC. Za rok si tak můžeme 

přivydělat několik set tisíc liber, které zůstanou BBC Scotland. 

Ve vašem ročním plánu a ve zprávách ohledně nové královské charty jsem se 

dočetl, že BBC plánuje výrazně investovat do regionálního vysílání a do výroby 

pořadů mimo Londýn – píše se tam, že chcete vytlačit co největší podíl výroby vně 

dálničního prstence M25. Podle výroční zprávy ale naopak klesl průměrný počet 

zaměstnanců BBC Scotland z 1160 na 1104. Mohu se zeptat proč? 

Důvodů je několik. Neustále se snažíme nacházet úspory. K roku 2021 nebo 2022 

bude muset BBC kvůli nové dohodě o uživatelských poplatcích ušetřit asi 800 milionů 
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liber ročně. To je částka, která se příliš neliší od čtvrtiny ročního rozpočtu celé BBC. Proto 

je nutné i snižovat stavy. Zároveň bych ale za každou cenu nestavěl rovnítko mezi počet 

zaměstnanců a naše produkční možnosti. Neustále je možné nacházet nové cesty, 

jak pracovat levněji a efektivněji, třeba za pomoci moderních technologií. Číslo, 

které je pro nás ve Skotsku velmi zásadní, je podíl na celoplošném vysílání. Loni jsme 

pro něj vyrobili asi 1039 hodin obsahu, což je o 200 hodin víc, než vyrábíme lokálně 

pro televizní diváky ve Skotsku. 

Byl to pro nás rekordní rok – navzdory snížení počtu zaměstnanců, které jste zmínil. 

Navíc to není vždy jen o propouštění, ale roli hraje i reorganizace toho, kde ti lidé sedí. 

Například pokud jde o úsek lidských zdrojů, některé zaměstnance jsme administrativně 

přeřadili pod centrálu v Londýně, takže jejich výplatní pásky chodí odtamtud, i když stále 

sedí u stejného stolu tady u nás. 

Mohl byste mi prosím vysvětlit termín ‚network spend‘ z vašich výročních 

zpráv? 

V podstatě jde o peníze, které do Skotska přineseme buď díky úspěchu našich návrhů 

u vedoucího dramaturga, nebo na základě rozhodnutí, že se některý z pořadů 

pro celoplošné vysílání bude vyrábět ve Skotsku. Tento systém funguje asi deset let a jeho 

cílem je rozprostřít výrobu napříč královstvím. Někdy to byly spíše umělé přesuny 

natáčení z Londýna na jiné místo. Ekonomicky to fungovalo a dostaly se sem obrovské 

peníze, které by tu jinak nebyly. Tahle část systému ale pravděpodobně selhávala v tom, 

že nepřispívala k udržitelnosti našeho průmyslu v národech a regionech. Projekt se vzal 

z Londýna, přesunul jinam, a jakmile natáčení skončilo, všichni se zase vrátili. 

Teď se soustředíme na něco mnohem komplexnějšího. Podporujeme tvorbu, která skutečně 

přirozeně vznikla v dané oblasti a nebyla tam jen zasazena odjinud. Dá se to udělat přesně 

tak, jak jste před chvílí zmiňoval – představit dramaturgovi dobrý námět a doufat, 

že výrobu vašeho pořadu zadá. Největším tahounem televizního byznysu je dramatická 

tvorba, ta přináší největší investice. Šest epizod kriminálky, jako je Shetland, by 

pravděpodobně vyšlo asi na šest milionů liber. Právě takové projekty hledáme.  

A jaká jsou kritéria pro to, aby byl pořad zařazen do kategorie ‚network TV 

production from Scotland‘? Předpokládám, že nejde jen o to, že je fyzicky natočený 

v Glasgow. 
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Ofcom stanovil tři podmínky a právě teď je znovu přehodnocuje. Je tam finanční 

kritérium – ve Skotsku musí být utracena aspoň polovina rozpočtu. Ze Skotska musí být 

i přinejmenším 70 procent lidí, kteří se na výrobě podílejí, a třetí podmínka je, 

že produkční společnost, která pořad vyrábí, musí mít ve Skotsku udržitelné zázemí. Pokud 

vím, abyste se do této kategorie kvalifikoval, musíte splnit dvě z těchto tří podmínek. 

V posledních letech se o těch kritériích znovu mluví a řeší se hlavně otázka, 

co je to udržitelné zázemí. V televizním průmyslu je to docela kontroverzní téma. 

V oblasti regulace televizního vysílání se nedávno odehrály výrazné změny. 

Přestala existovat BBC Trust a v roli regulátora ji vystřídal právě Ofcom. 

Má Skotsko v tomto orgánu zastoupení? Věnuje se někdo z jeho zaměstnanců přímo 

otázce reprezentace Skotska ve vysílání? 

Ofcom má ve Skotsku samostatnou pobočku. Do loňska sídlila tady v Glasgow, 

teď už je v Edinburghu. Od založení té pobočky až do loňska tam pracovalo kolem čtyř 

až šesti lidí. Teď Ofcom předpokládá, že do konce roku bude mít v Edinburghu 

zaměstnanců čtyřicet. To je obrovský nárůst. Spoustu času tráví právě sledováním BBC, 

to převzetí role našeho regulátora pro ně představuje obrovskou zátěž. 

Teď se podrobně věnují našemu návrhu na zřízení nového programu pro Skotsko 

a chtějí sami nezávisle zhodnotit, nakolik je jeho spuštění ve veřejném zájmu. BBC 

už tento test udělala a výsledek zhodnotila tak, že nový kanál bude přínosem. Věříme, 

že jeho veřejná hodnota převáží jeho dopad na reklamní trh. Ofcom si ale chce udělat 

vlastní test. Další lidé v něm pracují na možných změnách naší operační licence, hodnotí 

náš roční plán nebo to, kolik pořadů natáčíme mimo Londýn.  

Skotská pobočka existuje proto, aby zajistila, že centrála Ofcomu bude Skotsku 

rozumět. Minulý týden jsem měl v tomto čase u tohoto stolu deset lidí z Ofcomu a probíral 

s nimi úplně stejná témata jako teď s vámi. Oni nám také chtějí porozumět, aby dokázali 

návrh na náš nový program kompetentně zhodnotit. Myslím, že nás čeká mnohem živější 

dialog než v minulosti. Královská charta je ale ještě velmi čerstvá a na obou stranách 

je aktuálně spousta práce. 
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Příloha č. 6: Fotogalerie – sídlo TV2 Østjylland 

Fotografie byly pořízeny autorem práce v červnu 2015. 
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Příloha č. 7: Fotogalerie – DR Aarhus 

Fotografie byly pořízeny autorem práce v květnu 2015. 
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Příloha č. 8: Fotogalerie – Sídlo BBC Scotland v Glasgow 

Fotografie byly pořízeny autorem práce v listopadu 2017. 

 

 



168 

 

 

 

 


