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Zpráva pro Radu ČT o činnosti zahrani čních 
zpravodaj ů v roce 2007  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 83/05/07: Rada České televize bere na vědomí zprávu o činnosti 
zahraničních zpravodajů v roce 2006 předloženou GŘ a konstatuje pozitivní vývoj 
v této oblasti. 
Rada žádá generálního ředitele, aby jí další zprávu o činnosti zahraničních 
zpravodajů předložil do konce února 2008. Analýza A. Svobodové bude přílohou 
tohoto zápisu - č. 5/2007. 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Milan Fridrich (na základě podkladů M. Kubala a M. Řezníčka) 
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1. Rok 2007 v zahrani čním zpravodajství  
 

Rok 2007 znamenal největší změnu ve struktuře stálých zahraničních zpravodajů od 
chvíle, kdy Československá televize zrušila podstatnou část zpravodajské sítě. ČT 
rozšířila počet svých zpravodajů o další tři posty – Košice, Peking a Vídeň.  
 
I díky tomu uplynulý rok potvrdil výjimečné postavení zahraničního zpravodajství 
České televize na českém mediálním trhu. Rozšiřující se síť stálých zahraničních 
zpravodajů doplňují aktuální reportážní výjezdy na místa, kde se dějí události 
světového významu. To umožňuje poskytovat divákům aktuální, rychlé, kvalitní a 
především původní zpravodajství ze všech významných událostí na všech světových 
kontinentech.  
 
Rok 2007 taky znamenal pokračování tendence, kterou odstartovala zpravodajská 
stanice ČT 24. Její diváci mají možnost sledovat klíčové události světového významu 
živě, se zasvěceným komentářem, který zasazuje dění do příslušného kontextu.  
 
Hlavní zpravodajské relace pak přinášejí shrnutí celého dne ve světě, s původními 
reportážemi a živými vstupy zpravodajů ČT přímo z míst, kde se odehrávají 
nejdůležitější události. Následující statistika dokazuje, že uplynulý rok představoval 
pro zahraniční zpravodajství zásadní zátěž. Po předchozím poklesu stoupl 
významnou měrou počet satelitních tras (UNI) i živých vstupů. V případě živých 
satelitních vstupů činí tento nárůst meziročně víc než polovinu, u satelitních tras  
třetinu ve srovnání s předchozím rokem. A jak ukáží následující stránky, toto číslo je 
poněkud zavádějící kvůli rozšiřujícímu se posílání reportáží pomocí internetového 
spojení.  
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Následující grafy dokazují, jak výjimečné je postavení zahraničního zpravodajství ČT 
v kontextu českého televizního trhu. Zachycují tématickou strukturu úvodních 
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reportáží hlavních zpravodajských relací terestricky šířených stanic. Za pozornost 
stojí podíl zahraničních událostí bez vztahu k ČR. Zatímco u privátních televizních 
stanic se v uplynulém roce ani jednou nestalo, že by úvodní zpráva byla čistě 
zahraniční, v ČT to bylo poměrně běžné.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tematická struktura „otvírák ů“ – kateg orie témat  

Báze: příspěvky všech forem; Média: Televizní noviny, 1. zprávy; Období: 2007 
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Tematická struktura „otvírák ů“ – kategorie témat  

Báze: příspěvky všech forem; Média: Události, Události, komentáře; Období: 2007 
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1.1. Hlavní události roku a jejich pojetí v ČT 
 
Zahraniční zpravodajství roku 2007 se neslo ve znamení především důležitých 
hlasování v zemích sousedících s Českem, ale i ve vzdálenějších oblastech, které 
ale měly globální dopad.  
 
Klíčovými volbami loňského jara bylo hlasování o novém francouzském prezidentovi. 
Pro ČT znamenala obě kola voleb zásadní posun v dosavadním pojetí zpravodajství 
z podobných událostí. Využili jsme unikátní kombinace geografické blízkosti a 
mimořádné důležitosti této události a poslali do Francie nejenom dva kompletní 
natáčecí týmy a tři reportéry, ale taky vlastní přenosový vůz. To nám umožnilo 
pojmout zpravodajství z voleb v rámci celodenního vysílání a současně ušetřit peníze 
za pronájem cizího přenosového vozu, které se pohybuje v řádech stovek eur za 
každých deset minut.   
 
Podobný scénář jsme chtěli použít i v případě parlamentních voleb v Rusku. Šlo o 
klíčové hlasování, které učinilo tečku za érou Vladimíra Putina v úřadu ruského 
prezidenta. Kvůli úředním obstrukcím ale nebylo možné na místo poslat vlastní 
satelitní vůz, museli jsme tedy využít služeb EBU. I tak ale ČT odvysílala v průběhu 
tří dnů přes pět hodin živých vstupů ze studia přímo na Rudém náměstí v rámci 
různých zpravodajských relací na terestrických kanálech, ale i ve specializovaných 
pořadech v rámci ČT 24.  
 
ČT se samozřejmě věnovala i zpravodajství o předčasných volbách v Polsku a 
jednání o sestavování nové vlády pravého středu. Vlastního zpravodaje jsme měli i 
na volbách tureckého prezidenta, které provázely velké demonstrace a obavy 
z reakce armády na zvolení islamistického kandidáta.  
 
Zvláštní zpravodajové informovali o situaci kolem zmařených teroristických útoků ve 
Velké Británii i o vývoji v Pákistánu po vyhlášení výjimečného stavu a atentátu na 
opoziční vůdkyni Benázír Bhuttovou. Následující graf ukazuje, jak ČT ve svém 
zpravodajství reagovala na obě události.  
 

 
 

 Báze: počet delších forem příspěvků (reportáž, živý vstup, rozhovor); Média: ČT, Nova, Prima, ČRo1; Období: 1/2007 – 12/2007 
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Zpravodajové ČT ale přinášeli původní informace i z jiných zemí světa. Poprvé 
v historii samostatné České televize dostal její štáb novinářská víza do Íránu, ve 
stejné době působil další reportér na opačném konci světa – informoval o akcích 
k 25. výročí války o Faklandy přímo z těchto ostrovů.  
 
ČT jako první odvysílala reportáž z Marshallových ostrovů - z místa, kde stojí radar, o 
jehož umístění jedná česká vláda s americkou administrativou. Série reportáží o 
americké protiraketové obraně přispěla k informovanosti české veřejnosti o pozadí 
tohoto žhavého politického tématu.  
 
Mezi další země, odkud ČT přinášela původní zpravodajství, patří Mongolsko, 
Jemen, Bhútán, Argentina, Japonsko nebo Libye.  
 
2. Definice zahrani čního zpravodaje  
 
Redakce zpravodajství České televize má v současné době deset stálých 
zahraničních zpravodajů. Jejich posty jsou umístěny na Slovensku, v Polsku, 
v Německu, Rakousku, v Belgii, ve Spojených státech, Číně a v Rusku. Z hlediska 
dislokace je ale důležitější prostor, který zahraniční korespondenti ČT mohou z místa 
svého působiště obsáhnout. Proto je přesnější označovat působiště zpravodajů 
podle názvu města, ve kterém má příslušný štáb redakci. Bruselští zpravodajové 
pokrývají nejen Belgii, ale především Evropskou unii, NATO. Zároveň natáčejí v 
zemích Beneluxu, Británii nebo Francii apod. Podobně bratislavská zpravodajka 
zajišťuje nezbytnou agendu nejen ze Slovenska, ale také z Maďarska.  
 
Redakce zpravodajství ČT umísťuje své zpravodaje tak, aby vzhledem k svým 
finančním možnostem zajistila co nejvyšší pokrytí zpravodajsky exponovaných 
regionů Evropy, Ameriky a Ruska (resp. Dálného východu). Taková strategie klade 
vysoké nároky na akceschopnost a mobilitu jednotlivých zahraničních reportérů.  
 
Z definice zahraničního zpravodaje plyne, že do skupiny zahraničních zpravodajů 
patří i zvláštní zpravodajové. Jejich pobyt v zahraničí je však krátkodobý. Je běžné, 
že reportéři jsou vysíláni na delší zahraniční pobyty, ať už jde o konkrétní mediálně 
důležitou zahraniční událost, nebo o „sběrnou“ cestu. Do této skupiny výjezdů patří i 
cesty s ústavními činiteli ČR.  
 
Se zpravodajstvím ČT rovněž spolupracují externí zpravodajové. Všechny tři 
kategorie zpravodajů podléhají stejnému způsobu řízení ve věcech editoriálních.  
 
V organizačních záležitostech jsou patrné rozdíly vyplývající z odlišného 
pracovněprávního vztahu (skupina externistů) a způsobu financování (skupina 
externistů i zvláštních zpravodajů). Tato zpráva se bude nadále zaobírat především 
skupinou stálých zahraničních zpravodajů. Kromě zřízených zpravodajských postů 
zajišťuje pro Českou televizi původní zpravodajství zahraniční redakce ČT. 
 
Všichni zahraniční zpravodajové jsou v interním pracovním poměru v ČT, sedm 
z nich jsou čeští občané, na Slovensku pracují jako stálí zpravodajové slovenští 
občané v interním pracovním poměru v ČT. Na čtyřech postech (USA, Rusko, Belgie, 
Německo) je nasazený kameraman českým občanem v interním pracovním poměru 
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v ČT, na Slovensku pracují místní kameramani zaměstnaní interně. Polský zpravodaj 
využívá stálého místního kameramana, placeného externě, a zpravodaj v Číně 
pracuje sám. 
 
 
 
3. Změny v práci zahrani čních zpravodaj ů v roce 2007   
 
Rok 2007 přinesl tři nové stálé zahraniční posty. Rozšíření počtu i výběr nových 
působišť je výsledkem dlouhodobě diskuse uvnitř ŘZ ČT i rozhovorů s odborníky 
mimo ČT. Česká televize tímto rozhodnutím reaguje na aktuální dění v jednotlivých 
oblastech světa, mj. taky s přihlédnutím na dlouhodobé tendence a posilování 
významu jednotlivých regionů a dopadu dění v nich na globální situaci, ale taky 
význam dané oblasti pro obyvatele ČR. 

Výběr Pekingu na jedné straně a Vídně a Košic na straně druhé představují dvě 
tendence zahraničního zpravodajství, které se navzájem doplňují. Jedna představuje 
snahu zprostředkovávat globální jevy, které se dotýkají života České republiky a 
jejích obyvatel; ta druhá snahu umožnit mnohem bližší pohled na dění u 
bezprostředních sousedů, které mnohdy obsahuje mnoho cenných zkušeností a 
analogií k problémům na domácí scéně.  

 
3.1.1 Nový post v Pekingu 
 

Rozhodnutí přinášet původní zpravodajství z Dálného Východu je reakcí na 
stoupající globální význam dané oblasti. ČT se dlouhodobě snaží klást důraz na 
zjevné i skryté fenomény, které ovlivňují světové dění. Význam regionu, který 
zahrnuje světové hospodářské velmoci jako je Japonsko, Jižní Korea a Čína, 
neustále roste. Oblast se stává cílem investic českých podniků (např. v dubnu 2007 
otevřela Škoda Auto svou největší továrnu mimo ČR právě v čínské Šanghaji), 
peníze ale proudí i opačným směrem.  

Není to ale jenom otázka ekonomického významu. Ten samozřejmě přispívá 
k rostoucí váze regionu v oblasti globální politiky. Nedávno americká administrativa 
označila oblast Tichomoří za oblast svých strategických priorit. Čína se stává 
globálním světovým hráčem, jehož význam se přinejmenším vyrovnává významu 
Ruska. Problém korejského poloostrova, zejména v souvislosti se severokorejským 
jaderným programem je rovněž otázkou globálního významu. O důležitosti Japonska 
jako ekonomické mocnosti je zbytečné psát, jeho význam roste i v souvislosti 
s diskusemi o změnách v Radě bezpečnosti OSN, kde se právě o Tokiu uvažuje jako 
o jednom z nových stálých členů.  

Pekingský zpravodaj se zaměřuje i na okolní oblasti, které zatím unikaly pozornosti 
českého diváka. Vietnam, Malajsie, Indonésie, popř. Austrálie jsou všechno země 
poskytující témata s dopadem na světové dění, ale taky země, které mají mnoho 
společného s ČR.  

V diskusi o umístění nového zahraničního zpravodaje nakonec zvítězila varianta 
Pekingu jako správního a politického centra Číny. ČT se nevydala stejnou cestou 
jako Český rozhlas, který jako sídlo svého zpravodaje vybral Hongkong. Tuto 
variantu jsme vyloučili jako první vzhledem k obrovským rozdílům mezi touto provincií 
a pevninskou Čínou, daným odlišným vývojem v posledním století. Nakonec padla i 
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varianta Šanghaje jako ekonomického centra - rozhodli jsme se akcentovat politické 
hledisko, podobně jako v jiných zemích, kde působí zahraniční zpravodajové 
(Washington, nikoli New York, a Berlín, nikoli Frankfurt). Stejně jako v jiných místech 
i v případě čínského zpravodaje počítá filozofie postu s cestami po dané zemi. 
V případě Číny je tato potřeba ještě naléhavější – vzhledem k obrovským rozdílům 
v jednotlivých oblastech.  

ČT se podařilo obsadit nový post mimořádně kvalitně. Novým zpravodajem se stal 
Tomáš Etzler, který do ČT přešel z americké CNN. Jeho zkušenost s původním 
zahraničním zpravodajstvím, odlišným pojetím zpracování témat i cenné znalosti 
nejmodernějších technologií představují výrazné posílení nejen pro původní 
zahraniční zpravodajství, ale pro celou ČT. 

  

3.1.2 Nový post v Košicích 
 

ČT se rozhodla posílit i původní zpravodajství ze sousedních zemí. Pro nového 
zpravodaje zvolila sídlo ve východoslovenských Košicích a ve Vídni. Tyto volby jsou 
opět výsledkem dlouhých diskusí a zvažování výhod a nevýhod jednotlivých 
možností.  

Košice představují místo, které umožňuje snadnou dostupnost hned čtyř zemí – 
západní Ukrajiny, jihovýchodního Polska, východního Maďarska a samozřejmě 
východního Slovenska. Tím velmi vhodně doplňuje koncept středoevropského postu, 
který už dlouhá léta funguje v případě Bratislavy. Tamní zpravodajka sleduje dění 
v Maďarsku a na Slovensku.  

Nový post v Košicích ČT umožnil mnohem pružnější reakci na aktuální dění ve 
vzdálenějších oblastech jmenovaných zemí. Klíčovou součástí jeho agendy je 
zpravodajství z východního Slovenska, s důrazem na specifickou sociální situaci 
tamních obyvatel i národnostních menšin, ale taky reportáže a další zpravodajské 
prvky z Tater, oblíbeného výletního místa statisíců českých turistů. Zpravodajství 
z těchto oblastí do této doby komplikovala velmi složitá dopravní dostupnost, kdy 
velmi špatné silniční spojení prakticky vylučovalo možnost aktuálně reagovat na 
události.  

ČT se samozřejmě připravovala i na další krok integrace nových členských států EU 
– vstup do schengenského prostoru na konci prosince 2007. Právě hranice mezi 
Slovenskem a Ukrajinou se stala vnější hranicí EU, což s sebou přináší další 
zpravodajské možnosti.  

Novým zpravodajem v Košicích se stal Ladislav Kerekeš, dlouholetý reportér ČTK 
v oblasti. V jeho osobě ČT získala zkušeného novináře s množstvím kontaktů. ČT při 
obsazování košického postu postupovala stejně jako v případě střediska v Bratislavě. 
Reportér i kameraman jsou slovenští státní občané – kromě výše zmíněných výhod 
spojených s dokonalou znalostí oblasti to umožňuje i podstatné snížení nákladů na 
provoz postu.  

 
3.1.3. Nový post ve Vídni  
 
Rakousko bylo poslední zemí sousedící s Českem, kde ČT neměla svého stálého 
zpravodaje. Zpravodajství zajišťoval bratislavský štáb. Jeho výše zmíněná vytíženost 
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(pokrývání událostí na Slovensku, v Maďarsku i v Rakousku) ale někdy 
znemožňovala aktuálně reagovat na události i intenzívně sledovat dlouhodobější 
procesy, které se odehrávaly v rakouské společnosti.  
 
Proto ČT v září zřídila nový post právě ve Vídni. Důvodem k tomu byly nejenom 
aktuální otázky ve vztazích mezi Rakouskem a Českem – otázka Benešových 
dekretů, problém Temelínu, rozšíření schengenského prostoru nebo peripetie kolem 
největší zbrojní zakázky české armády (dodávka stovek obrněných transportérů od 
rakouské firmy Steyer).  
 
Jeho obsazení umožňuje zprostředkovat divákům mnoho příběhů ze země, s níž 
jsme 300 let sdíleli stejný stát. Je to kulturně i historicky nejbližší ze starších 
členských států Evropské unie, podobná velikost i počet obyvatel nabízí šanci hledat 
analogie pro problémy, které řeší česká veřejnost.  
 
Zpravodajem se stal zkušený reportér Jan Moláček, který v minulosti působil jako 
zpravodaj v Berlíně a Moskvě. Na novém působišti má všechny předpoklady zúročit 
jazykové vybavení i reportérské zkušenosti nabyté na předchozích dvou působištích.  
 
4. Statistika výstup ů  
 
Kontinuální statistika výstupu z jednotlivých zpravodajských postů je dobrým 
pomocným indikátorem práce zahraničních zpravodajů. Zahraniční korespondent ČT 
je ve většině případů reportérem, produkčním, účetním, vedoucím střediska, který 
kromě samotného natáčení má na starosti veškerý styk s úředním aparátem v místě 
působení. Práce v zahraničí je navíc nesmírně komplikovaná, reportér se musí obejít 
bez bohatého zázemí produkčních složek, obvyklých v pražském středisku i ve 
studiích v Brně a Ostravě. 
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Meziroční srovnání nevypovídá o práci zahraničních zpravodajů zdánlivě nijak 
příznivě. S výjimkou moskevského střediska poklesl počet zpravodajských reportáží 
a živých vstupů do hlavních relací. Podobný vývoj ukazuje i graf průměru výstupů. 
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Graf zachycuje pouze počet příspěvků, nikoliv jejich stopáž. V tomto ohledu platí pro 
zahraniční zpravodajství stejný trend, který nastal v celoredakčním kontextu – stopáž 
příspěvků do hlavních relací, zejména do Událostí se zvýšila. Zatímco v roce 2006 
byla průměrná stopáž příspěvku 1:20, s přechodem hlavní zpravodajské relace na 
19:00 a prodloužením Událostí trval příspěvek průměrně 1:40. Podíl zahraničních 
zpráv na celkové stopáži se meziročně taky zvýšil. Zatímco v roce 2006 činil 
průměrně 28,1 %, loni to bylo o víc než dvě procenta víc.   
 
Nejdůležitější roli ve vývoji statistiky ale sehrála stanice ČT 24. Jak se zkvalitňuje její 
vysílání, rostou i nároky na práci zahraničních zpravodajů. Následující tabulka 
srovnává roční výstupy jednotlivých středisek pro hlavní relace a pro vysílání ČT 24.  
 
 Počet výstupů v U a UK Výstupy v ČT 24 

Berlín 102 239 
Bratislava 94 179 

Brusel I 110 311 
Brusel II 71 204 
Moskva  115 246 
Varšava 100 241 
Washington 80 236 
Košice 52 124 
Peking 50 126 

Vídeň 17 41 
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Za povšimnutí stojí zejména nárůst vytížení středisek v tradičních mocenských 
centrech – Bruselu, Washingtonu a Moskvě. Je to dáno tím, že zpravodajové pro 
relace na ČT 24 referují o událostech, kterým se hlavní zpravodajské pořady 
vzhledem k omezenému prostoru věnovat nemůžou.  
 
Zpravodajové z evropských institucí nebo Washingtonu a Moskvy často referují o 
reakcích představitelů ze svých oblastí na globální události. Navíc tamní dění 
zasahuje mnohem víc do celosvětového kontextu než dění například v Rakousku 
nebo na Slovensku. Proto činí v případě těchto středisek práce pro ČT 24 mnohem 
větší podíl než u zemí menšího globálního významu.  
 
 Měsíční průměr výstupů  

v U a UK 
Měsíční průměr výstup 

v ČT 24 

Berlín 8,5 19,9 
Bratislava 7,8 14,9 
Brusel I 9,2 25,9 

Brusel II 6,4 18,5 
Moskva  9,6 20,5 
Varšava 8,3 20,1 
Washington 6,7 19,7 
Košice 4,3 10,3 
Peking 4,2 10,5 
Vídeň 4,3 10,3 
 
Tato statistika zahrnuje veškeré výstupy do vysílání – reportáže, živé vstupy, 
telefonické rozhovory. Často zpravodajové přirozeně už v průběhu dne referují o 
vývoji události, kterou pak večer pokrývají do hlavních zpravodajských relací. Velmi 
časté jsou ale živé vstupy nebo telefonické rozhovory k úplně odlišným tématům. A to 
představuje velmi náročnou rešerši k tématu, které zpravodaj pro jiné relace 
nesleduje.  
 
V tomto kontextu stojí za pozornost, že šest zpravodajských středisek se měsíčně 
dostalo na průměr kolem 20 výstupů. To je s přihlédnutím k náročnosti práce 
zahraničního zpravodaje opravdu úctyhodný výkon. Navíc je nutné brát ohled i na 
povahu dalších výstupů – zejména výroby reportáží pro delší formáty, jakými jsou 
pořady 168 hodin nebo Evropské události.  
 
Třeba bruselská střediska odvedou dvě třetiny práce pro ČT 24. Velký podíl na tom 
mají aktuální živé informace k dění v evropských institucích, ale třeba i zpravodajské 
vstupy pro specializované relace – ať už referování např. do denního ekonomického 
zpravodajství nebo třeba reportáže o evropských záležitostech do příslušného 
týdeníku (Evropské události). Často taky bruselské zpravodajky přispívají do 
reportáží s domácí problematikou.  
 
Potvrzuje se původní domněnka při zřizování druhého bruselského postu: poptávka 
roste s přesunem některých pravomocí a rozhodování z národní úrovně na úroveň 
evropských institucí.  
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Následující graf dává do kontextu počet výstupů zpravodajských středisek do 
hlavních relací, počet satelitních tras a počet výstupů do ČT 24. Průměr 17,4 na 
měsíc představuje vzhledem k výše zmiňované náročnosti práce zahraničního 
zpravodaje velmi slušný výsledek.  
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5. Kvalita zahrani čního zpravodajství – analýza Innovatio  
 
Tento dokument byl zpracován na základě požadavku České televize a shrnuje 
základní zjištění mediálních analýz, která pro Českou televizi pravidelně zajišťuje 
společnost InnoVatio/Media Tenor.  
 
Kritéria, prostřednictvím kterých tato analýza posuzuje kvalitu zpravodajství České 
televize, byla zvolena tak, aby bylo možné posoudit, do jaké míry zpravodajství 
napomáhá divákům „utvořit si vlastní názor na stav a vývoj společenství ve všech 
důležitých oblastech“.  
 
Hodnocena je tedy především variabilita, tematická struktura, zájem o relevantní 
tematické aspekty (například EU, hospodářská politika). Z důvodu posouzení pozice 
Událostí jsou výsledky, je-li to účelné, porovnávány také s výsledky analýzy 
Televizních novin a Zpravodajského deníku. 

5.1 Přehled kritérií 
Obsahová analýza připravovaná pro Českou televizi nabízí řadu možných úhlů 
pohledu na strukturu zpravodajství. Pro tuto pololetní analýzu byla vybrána 
následující kritéria: 

a) Tematická variabilita a struktura zpravodajství 
Kritérium posuzuje různorodost a relevanci zahraničního zpravodajství jako 
takového. Platí, že čím je zpravodajství tematicky variabilnější, tím je lépe 
naplněno poslání média.  
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Z tematické struktury je možné posuzovat relevanci agendy. Témata, která 
se týkají společenství jako takového, jsou považována za relevantnější než 
témata, která se týkají pouze individuálních činů/skutků nebo která jsou 
zařazována s cílem poskytnout „zábavu“ (například kuriozity, nehody, 
individuální trestné činy…). 

b) Vztažné oblasti zpravodajství 
Stejně jako tematickou variabilitu je možné posuzovat variabilitu 
zpravodajství o geografických oblastech. Je možné posoudit podíl 
domácího a zahraničního zpravodajství.   

 
5.2 Variabilita 
U zahraničních zpráv je důležité sledovat, jak počet různých témat prezentovaných 
ve všech formách, tak variabilitu v delších formách. Pro formát zpráv privátních médií 
je charakteristické zařazování příspěvků o zahraničí do kratších forem (přehledu 
zpráv). Svědčí o tom větší rozdíl mezi variabilitou v delších formách a ve všech 
příspěvcích (viz především 1. zprávy a Televizní noviny). 
 

 
 
Vyšší hodnoty u delších forem vypovídají o důslednějším zpracování dění 
v zahraničí. Zahraniční zpravodajství Událostí je nejvariabilnější v delších i kratších 
formách. Ve srovnání se soukromou konkurencí nabídlo dvakrát víc hlavních témat. 
Dlouhodobě nejnižší variabilitu nabízí Zpravodajský deník TV PRIMA. 
 
5.3 Relevance 
 
Variabilita sama o sobě ještě nic nevypovídá o tematické struktuře. Z ní je přitom 
možné usuzovat na relevanci  příspěvků. Platí, že relevantnější jsou ty příspěvky, 
které se týkají společnosti jako takové (tj. mají obecnější platnost, mohou sloužit jako 
hodnotové orientátory), které informují o důležitých aspektech (například 
zdravotnictví, ekonomika, školství apod.). Naopak příspěvky týkající se „atraktivních 
témat“ (jako jsou dopravní či jiné nehody, individuální trestné činy, informace o 
celebritách, „zvířátkách“ apod.) jsou považovány za méně relevantní. 

 

 Poznámka:  Čím vyšší podíl 10 nejčetnějších témat, tím nižší variabilita z hlediska tematické struktury 

Počet různých ZAHRANI ČNÍCH hlavních téma t Podíl 10 nej četnějších témat na obsahu  
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Média veřejné služby při rozhodování o zařazení či nezařazení příspěvku do vysílání 
dávají výběrovým kritériím jinou váhu než média soukromá. Hodnota zprávy je přitom 
určována třemi základními atributy: aktuálnost, relevance a „míra neobvyklosti“. 
Zatímco soukromé televize „maximalizují“ hodnotu zprávy zařazením co nejméně 
obvyklých informací na úkor relevantních zpráv, editoři médií veřejné služby se 
soustředí na výběr relevantních příspěvků.  
 
Následující grafy srovnávají rozdíly v přístupu k volbě témat mezi redakcí Událostí, 
Televizních novin a Zpravodajského deníku. Hodnoty v pravé časti grafu vyjadřují 
procentuální převahu zájmu Událostí o danou tematickou kategorii, a naopak. Pro 
srovnání byly použity pouze příspěvky delších forem (obrazová zpráva, živý vstup, 
reportáž).  
 
 

 
 
Je patrné, že TV Nova si ze světového dění vybírá tématiku charakteristickou pro 
bulvární zpravodajství: Kuriozity a rekordy, Fauna, přírodní kalamity nebo kriminální 
příběhy. Naopak ČT se věnuje jiným událostem – například důležitému politickému 
dění v té které zemi.  
 
Grafy dále zřetelně dokládají, že nedochází ke sbližování tematické agendy televize 
veřejné služby s televizemi privátními. Obdobný rozdíl v obsahové agendě ukazuje i 
srovnání Událostí a Zpravodajského deníku TV PRIMA. Ukazuje se, že hlavní relace 
privátních stanic k sobě mají obsahovou strukturou velmi blízko. 
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Srovnání rozdíl ů v tematické agend ě zpráv o zahrani čních zemích – Události X Tel. noviny  

Vyšší podíl na zpravodajství 
Televizních novin 

Vyšší podíl na zpravodajství 
Událostí 

Poznámka:  Výpočet odečítá podíl jednotlivých kategorií na zpravodajství Událostí od podílu stejných kategorií u ostatních stanic. 
Výsledné číslo ukazuje,  

o kolik vyšší podíl prostoru byl kategorii věnován v Událostech, nebo naopak srovnávaných stanicích. 
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5.4 Vztažné oblasti zpravodajství 
Pro každý jednotlivý příspěvek je zjišťována „vztažná oblast“, geografické místo, ke 
kterému se příspěvek ve své většině vztahuje. Zahraniční vztažné oblasti jsou 
sledovány na úrovni zemí, případně větších geopolitických celků. Rozhodující pro 
určení vztažné oblasti je dopad informace.  
 
Analýza rozděluje každý příspěvek podle toho, zda jsou v něm popisovány 
skutečnosti spojené s ČR, nebo ne, na domácí a zahraniční.  
 

 
 
Přibližně třetinový podíl příspěvků bez vztahu k ČR indikuje, že prostor věnovaný 
zahraničnímu zpravodajství není poddimenzován. Ve srovnání s podílem zpráv o 
dění ve světě, které nabízí britské, německé nebo americké televizní zpravodajství je 

 

         Báze: delší formy příspěvků (reportáž, živý vstup, rozhovor); Média: ČT, Nova, Prima; Období: 12/2006 – 12/2007 

Vývoj podílu p říspěvků (delší formy) nevztahujících se tematicky k ČR – srovnání relací  
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Vyšší podíl na zpravodajství 
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Poznámka:  Výpočet odečítá podíl jednotlivých kategorií na zpravodajství Událostí od podílu stejných kategorií u ostatních stanic. 
Výsledné číslo ukazuje,  

o kolik vyšší podíl prostoru byl kategorii věnován v Událostech, nebo naopak srovnávaných stanicích.  

Srovnání rozdíl ů v tematické agend ě zpráv o zahrani čních zemích – Události X 1. zprávy  
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možné konstatovat, že český divák je informován o zahraničních událostech 
intenzivněji než např. americký nebo britský, a přibližně stejně intenzivně jako 
německý.  
 
Ze srovnání podílu příspěvků o zahraničí na hlavních zprávách ČT, Novy a Primy 
vyplývá, že „nejmezinárodnější“ jsou dlouhodobě Události.  Jejich zájem o zahraniční 
dění kulminoval dlouhodobě v listopadu 2004 v souvislosti s volbou prezidenta v USA 
a prezidentskými volbami na Ukrajině, jejich manipulací a následnou ústavní krizí, 
kdy podíl zahraničních zpráv dosáhl 42%. V roce 2007 byl vývoj tohoto podílu 
rovnoměrnější, kulminoval v červenci a září, kdy světové dění tvořilo třetinu náplně 
Událostí.  
 
ČT dlouhodobě věnuje světovým událostem zhruba o třetinu víc prostoru než privátní 
stanice. V případě jejich zpravodajství navíc vývoj v jednotlivých měsících ukazuje, 
že zatímco Události přizpůsobují formát relace aktuálnímu dění ve světě (výkyvy 
v podílu zpráv bez vztahu k ČR), Televizní noviny a Zpravodajský deník udržují 
dlouhodobě stabilní úroveň zpráv o zahraničí – to potvrzuje, že dodržují zaběhaný 
mechanismus stavění hlavních relací, v němž má zahraniční zpravodajství dopředu 
určený, nepříliš významný podíl. 
 
Pro posouzení „geografické vyváženosti“ zahraničního zpravodajství je nutný 
detailnější pohled na zahraniční vztažné oblasti. Nejsledovanější zemí jsou USA – 
kvůli globálnímu významu i nezvykle brzkému startu kampaně před prezidentskými 
volbami. Klíčovou roli v druhé příčce pro Rusko se hrály dohady kolem nástupnictví 
Vladimíra Putina, předvolební kampaní i parlamentními volbami. A podstatnou úlohu 
lze přisoudit i obnoveným velmocenským ambicím Moskvy, neshodám se Západem i 
výhrůžkám na adresu USA, ČR a Polska souvisejícím s plánovaným rozmístěním 
americké protiraketové obrany v těchto zemích.  
 

 
Zájem o jednotlivé země je determinován samotným děním v dané zemi, přítomností 
zahraničního reportéra v té které zemi a nabídkou informací prostřednictvím agentur. 
To dokazuje statistika nejsledovanějších zemí v případě TV Nova, kde se tradičně na 
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předních příčkách umisťuje Slovensko, bez ohledu na aktuální dění v této zemi. Je to 
dané především faktem, že barrandovská stanice má jediný zahraničí post právě na 
Slovensku a navíc využívá materiálů tamních soukromých stanic.  
 
 

 
 
 
Jak ukazuje graf typickým znakem soukromých televizí je mnohem větší podíl 
kratších zpráv o jednotlivých zemích. To je patrné zejména na zpravodajství TV 
Prima.  
 
6. Rozpočet a vývojové tendence náklad ů zahrani čních zpravodaj ů  
 
Zahraniční zpravodajství patří k nejdražším složkám v rozpočtu Redakce 
zpravodajství i celé české televize. Je to dáno jednak cenou satelitního spojení, 
pomocí kterého zpravodajové posílají své příspěvky do pražské centrály, a taky 
samozřejmě fixními náklady na udržování stálých zpravodajů v zahraničních 
metropolích, z nichž mnohé patří k nejdražším místům na světě. ČT se samozřejmě 
snaží plně využívat možnosti, které jí síť zahraničních zpravodajů poskytuje – snaží 
se umenšovat podíl fixních nákladů zvyšováním jejich podílu na vysílání.  
 
Nutnost zachovat aktuálnost s sebou ale nese další nárůst nákladů. Televizní 
zpravodajství vyžaduje využívání satelitní techniky, což samo o sobě představuje 
značné částky.  Možnosti zahraničních zpravodajů šetřit jsou velmi omezené. Většina 
výdajů (nájemné, pojištění, režie bytů atd.) je fixní, jejich výše je dána dlouhodobými 
smlouvami. Navíc můžeme říct, že jsou nastavené tak, že jenom těžko lze v dané 
lokalitě a čase dosáhnout úspor. Jedinou možností šetřit je snižování částky za 
vedlejší služby, která zahrnuje i náklady na satelitní spojení – živé vstupy a trasy. 
Dlouhodobá statistika ale ukazuje opačnou tendenci. Podíl zahraničních zpravodajů 
na vysílání zvyšuje – nese to s sebou ale taky vyšší náklady na jejich fungování.  
 
 

Nejsledovan ější země – 1. zprávy  Nejsledovan ější země – Televizní noviny  

Báze: příspěvky o zahraničí; Média: Televizní noviny; Období: 
2007 
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6.1 Vývoj rozpo čtů a náklad ů v letech 2001-2006 
 
Poprvé po šesti letech se podařilo dosáhnout navýšení celkového rozpočtu 
zpravodajů. Nebylo to ale navýšením rozpočtu jednotlivých středisek, nýbrž 
vytvořením nového střediska – druhého v Bruselu. Zřizovací náklady i náklady na 
provoz logicky kopírují rozpočet již fungujícího bruselského střediska.  
 
6.2 Hospoda ření v roce 2006 
 
Následující tabulka zachycuje vývoj rozpočtu stálých zahraničních zpravodajů v roce 
2006. Srovnává plánované výdaje se skutečností.  
 

 
 

Rozpočet zpravodajských post ů v r. 2007 
(plán / skute čnost, tisících K č) 

 

 mzdy trasy nájmy celkem pln ění 
Berlín 3 319 / 

3308 
1 300 /  
1 972 

460 /  
462 

7 756 / 
8 453 

 
109 % 

Bratislava 1 239 / 
1 237 

440 / 
567 

120 / 
124 

2 883 / 
2 848 

 
98,8 % 

Košice 1 030 / 
1 027 

400 / 
39 

 
- 

2 440 / 
1 818 

 
74,5 % 

Brusel I 3 902 / 
3 866 

1 712 / 
1 259 

476 / 
692 

9 601 / 
9 544 

 
99,4 % 

Brusel II 3 900 / 
3 893 

1 450 / 
1 157 

920 / 
1 195 

9 263 / 
9 292 

 
100,3 % 

Moskva 3 180 / 
3 182 

1 300 / 
1 990 

1 120 / 
1 067 

7 906 / 
8 598 

 
108,8 % 

Varšava 1 939 / 
1 937 

2 000 / 
2 137 

 
- 

6 354 / 
6 657 

 
104,8 % 

Washington 3 327 / 
3 326 

1 390 / 
1 580 

1 590 / 
1 251 

8 863 / 
9 197 

 
103,8 % 

Peking  1 939 / 
1 930 

1 090 / 
319 

560 / 
419 

5 789 / 
4 393 

 
75,9 % 

Vídeň 981 / 
985 

400 / 
152 

230 / 
265 

3 122 / 
2 371 

 
75,9 % 

Celkem 24 756 / 
24 691 

11 482 / 
11 172 

5 476 / 
5 475 

63 977 / 
63 171 

 
98,7 % 

 
Tabulka čerpá z výkazu k 8. 2. 2008. K tomuto dni ještě nebylo uzavřeno hospodaření za r. 2007, jde 
tedy o předpokládaný výsledek hospodaření. 
 
Z výsledků vyplývá, že zpravodajská střediska hospodaří v souladu s rozpočtem. 
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6.3 Možné úspory v technickém vybavení 
 
Možné úspory se rýsují v oblasti techniky, zejména ve spojení s digitálními 
technologiemi. Ještě na začátku roku 2005 vyjížděli zvláštní zpravodajové n 
zahraniční cesty vybavení technologií betacam. Ta přinášela špičkovou technickou 
kvalitu, znamenala ale podstatné omezení v oblasti mobility a akceschopnosti 
vyslaného týmu.  
 
Zpravodaj byl závislý na přenosovém voze zpravodajské agentury. Jedinou možností 
střihu bylo opět využití servisu cizích agentur. To s sebou samozřejmě neslo zvýšené 
náklady. Následující tabulka ukazuje srovnání cen služeb, které nabízejí světové 
agentury. Je z ní patrné, že cena služeb roste zejména v oblastech, kde servisní 
organizace musí zřídit mimořádný post.  
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Od roku 2005 má Redakce zpravodajství tři kompletní soupravy s technologií DVcam 
s mobilní střižnou v notebooku. Takto vybavený zpravodajský tým je schopný 
příspěvky ustřihat sám. Zahraniční zpravodajství ČT postoupilo v přechodu na 
digitální technologii – možnost vlastního střihu představuje samozřejmě možnost 
finančních úspor, jednak umožní vyslanému reportérovi plánovat si program 
nezávisle na zaplněnosti kapacit jednotlivých zpravodajských agentur, které poskytují 
střihové služby. Snížení nákladů umožňuje i praxe, kdy reportér posílá v jedné trase 
několik příspěvků ustřihaných na vlastním střižně.  
 
Postupná digitalizace se dotýká i zahraničních zpravodajů. Technologii DVcam 
s mobilní střižnou využívali v roce 2005 pouze v bruselském středisku. Postupně s ní 
začali pracovat i ve Washingtonu, Moskvě a Varšavě. Stejnou technologií disponují i 
všechny nově zřízené posty: druhý bruselský štáb, Košice, Peking i Vídeň. Bratislava 
přešla v průběhu roku 2006 na využívání technologie XDcam (na stejnou technologii 
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přechází postupně i pražská redakce a používají ji i klíčoví partneři ČT ve 
zmiňovaných zemích – Slovenská televízia, TVP). Využití vlastních mobilních střižen 
přináší postupné snižování nákladů na zpracování příspěvků, a to dokonce i ve 
střediscích, které doteď disponovaly vlastními střižnami ve formátu betacam 
(Bratislava, Moskva). Na rozdíl od dosavadních střižen jsou ty notebookové mobilní, 
je tedy možno je využívat i při výjezdech mimo stálé působiště zpravodajů.  
 
Dalším krokem (stejně jako v případě reportérů vysílaných do zahraničí z pražské 
centrály) je posílání materiálů po internetu. ČT zprovoznila na konci roku 2006 nový 
ftp server, který umožňuje posílání materiálů bez podstatného zdržení a který 
zároveň poskytuje vnitřnímu počítačovému systému ČT potřebnou ochranu. Platí, že 
se počet příspěvků posílaných ze zahraničí po internetu postupně zvyšuje. To se 
týká výjezdů z pražské centrály, ale taky stálých zahraničních postů.  
 
To s sebou nese dvě základní výhody – jednak obrovskou finanční úsporu, jednak 
nezávislost na satelitním spojení jako takovém, což je doteď jeden ze základních 
limitujících prvků ve volbě destinací, kam se může štáb ČT dostat.  
 
Posílání po internetu má samozřejmě i svá úskalí, těžko si lze představit situaci, kdy 
všechny příspěvky ze zahraničí bude ČT posílat pouze přes internet. Na to ještě síť 
nemá schopnost přenášet dostatečně velké datové soubory. Cenou za nízké náklady 
je dlouhá doba posílání. Ve vypjatých situacích, kdy je zpravodaj v časové tísni, 
prostě bude muset posílat svůj příspěvek tradiční formou. V dohledné době tedy stále 
budeme muset počítat s vyžíváním drahého satelitního spojení, i když jeho podíl na 
posílání materiálů bude stále klesat.  
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Stále jsou patrné rozdíly ve využívání moderních technologií v jednotlivých 
střediscích – je to dáno především technickým vybavením a možnostmi 
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internetového spojení v dané oblasti. Jednoznačně je to ale směr, kterým bude ČT 
pokračovat. Příklad Moskvy ukazuje, že roční úspory na trasách můžou činit přes půl 
milionu korun. Tyto peníze se využijí na další zlepšení podmínek práce daných 
středisek – třeba na častější výjezd do terénu, nebo na zřízení postu produkčního. 
Jeho začlenění do týmu ulehčí přípravu jednotlivých reportáží a uvolní reportérům 
čas pro tvůrčí práci.  

 

Posílání po internetu je dalším krokem. Už teď ČT pracuje na častějším využívání 
technologie bGan. Ta umožňuje živý obrazový vstup pomocí přenosu dat satelitním 
telefonem. Kombinuje výhody internetového posílání příspěvků – šetří peníze a 
umožňuje spojení i z míst, kde nefungují satelitní vozy mezinárodních agentur. 
Nevýhodou v tomto případě je ovšem nižší kvalita přenosu. Proto bude tato 
technologie spíše doplněním přímých obrazových vstupů. V každém případě ale 
představuje televiznější variantu telefonických rozhovorů. ČT má v této chvíli 
k dispozici dvě soupravy bGan. Zkušebně bude tuto technologii využívat nový 
washingtonský štáb.  

 

7. Další sm ěřování zahrani čního zpravodajství  
 
Změna struktury vysílání kanálu ČT 24 směrem ke kontinuálnějšímu zpravodajství 
s důrazem na živé vysílání aktuálně reagující na události, další zkvalitnění obsahu 
hlavních zpravodajských relací (a v případě Událostí, komentářů i prodloužení 
stopáže) klade oproti minulosti mimořádné nároky na flexibilitu a celkovou 
profesionalitu zpravodajů. Záběr událostí, které pokrývají, se zvětšením vysílacího 
prostoru adekvátně rozšiřuje. Rok 2007 tento trend naznačil a rok 2008 ho 
bezpochyby potvrdí. Zpravodajové jsou ve srovnání s minulostí, kdy se důraz kladl 
primárně na nejdůležitější zprávy v dané zemi, regionu, čím dál více důvěryhodným 
zdrojem informací pro diváky ČT v oblastech, které se méně pokrývaly – od kulturně 
společenských fenoménů, přes ekonomické zprávy až po např. sportovní témata, 
mající širší společenský přesah.  
 
 
7.1  Důležité o čekávané události v roce 2008 a jejich pokrytí 
 
Rok 2008 bude, co se týče důležitých očekávaných událostí, mimořádně bohatý. 
Mezi témata, která bude ČT pokrývat vysláním buď stálého, nebo zvláštního (nebo 
obou) zpravodaje přímo na místo s cílem získat původní zpravodajství, budou patřit 
zejména tato:  
 

• Vyhlášení nezávislosti Kosova 
• Parlamentní volby v Pákistánu 
• Prezidentské volby v Rusku 
• Summit NATO v Bukurešti 
• Parlamentní volby ve Španělsku 
• Mistrovství Evropy ve fotbale 
• Olympijské hry v Pekingu 
• Prezidentské volby v USA 
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Některé z uvedených událostí (jde především o prezidentské volby v Rusku, 
olympijské hry a prezidentské volby v USA) se Redakce zpravodajství kvůli 
mimořádné důležitosti, celkové náročnosti a již několikrát zmiňovanému rozšíření 
zpravodajských pořadů rozhodla pokrýt vysláním druhého, zvláštního zpravodaje, 
který bude reportáže a živé vstupy připravovat v součinnosti se stálým zpravodajem.   
Cílem je nabídnout divákům ČT ve srovnání s ostatními konkurenčními médii nejlepší 
zahraniční zpravodajství. Všechny uvedené skutečnosti jsou také příčinou toho, že 
rok 2008 bude z hlediska zahraničního zpravodajství při samozřejmé snaze o 
minimalizaci nákladů mimořádně finančně náročný. 
 
 
7.2  Rozšíření sítě zahrani čních zpravodaj ů 
 
V průběhu roku 2008 se chystají dvě změny na důležitých zahraničních postech. 
V Bratislavě vystřídá v březnu Anettu Petrovičovou bývalá zpravodajka  Slovenského 
rozhlasu ve Washingtonu Olga Baková. Její dlouhodobá práce v zahraničí, erudice, 
profesionalita a zkušenost se spoluprací s českými médii jsou výbornými předpoklady 
pro nahrazení Anetty Petrovičové, která patří mezi nejkvalitnější reportérky v České 
televizi.  
 
V létě 2008 nastoupí na zpravodajský post ve Washingtonu po Romanu Bradáčovi  
bývalý vedoucí redaktor zahraničního zpravodajství a vedoucí vydání hlavní 
zpravodajské relace Události Michal Kubal. Také jeho profesionalita a rozsáhlé 
zkušenosti s působením v exponovaných zahraničních lokalitách představují 
vynikající schopnosti a dovednosti pro práci zpravodaje v jedné ze světových 
velmocí. Plánovaná včasná letní výměna na tomto postu je přitom podmínkou pro 
kvalitní zpravodajství z asi nejdůležitější zahraniční události tohoto roku – amerických 
prezidentských voleb, včetně dění jim předcházejícího (primárky dvou hlavních 
politických stran a kampaň jednotlivých kandidátů).     
 
Redakce zpravodajství dlouhodobě zvažuje efektivitu potenciálního rozšíření sítě 
zahraničních zpravodajů, nejen z hlediska vývoje v daných regionech, ale i z hlediska 
potřeb a důrazu ČT na původní a kvalitní zahraniční zpravodajství. Jako nosné se 
v této souvislosti jeví uvažovat o těchto městech/regionech: 
 

• Evropa: Londýn, Paříž, východní Balkán (Bukurešť/Sofie), Řím, Madrid 
• Blízký východ: Jeruzalém/Tel Aviv/Damašek/Bejrút/Ammán 
• Jihovýchodní Asie 
• Posílení zpravodajství z USA zřízením nového postu na západním pobřeží 

 
Některé z uvedených lokalit slouží spíše k teoretickým úvahám o budoucím 
směřování zahraničního zpravodajství ČT, zřízení jiných by bylo kvůli řadě 
skutečností velmi přínosné už v dohledné době. Snižování nákladů na posílání 
příspěvků (částečné nahrazení satelitního spojení internetem), včetně většího 
využívání méně finančně náročné technologie pro přenos sestříhaných příspěvků i 
živých vstupů (bGan – viz kapitola 6) je též vhodným argumentem pro začátek debat 
o rozšíření zpravodajské sítě. 
 
Jako primární se po dlouhodobých úvahách a debatách uvnitř ŘZ ČT i s odborníky 
jeví zřízení, resp. obnovení zpravodajského postu v Londýně. Po méně výrazném 
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období poloviny 90. let se na přelomu tisíciletí a na začátku 21. století Spojené 
království opět postavilo do role velmi důležitého hráče v mezinárodní politice a 
Londýn se stal pomyslným hlavním městem Evropy, nemluvě o důležitosti metropole 
jako finančního centra čím dál více ovlivňujícího i dění v kontinentální Evropě.  
 
Dosavadní praxe pokrývání britských událostí jedním z bruselských zpravodajů (příp. 
vysláním zvláštního zpravodaje z Prahy) se sice při hodnocení roku 2006 jevila jako 
ideální, rok 2007 ale ukázal, že tento způsob je v poměru k tomu, co se ve Velké 
Británii děje, nedostatečný. Zaprvé – v Bruselu vzrůstá kvůli nabývající agendě 
Evropské unie počet témat relevantních pro českého diváka a jakékoli „oslabení“ o 
reportéra dočasně působícího v jiné zemi (Británie, Francie) není vhodné, i když je 
realizovatelné. Zadruhé - při každém výjezdu zvláštního zpravodaje za účelem 
původního zpravodajství z aktuální události (např. výměna v křesle britského 
premiéra v červnu 2007 nebo hrozba teroristických útoků z přelomu června a 
července 2007) se objevila celá řada dalších důležitých a zpracováníhodných témat, 
která se kvůli absenci stálého zpravodaje pokrývají jen obtížně nebo vůbec.  
 
 
Navíc v případě Velké Británie platí vysoká míra identifikace českých diváků 
s tamními tématy, kvůli rozšíření angličtiny v české společnosti i porozumění tamním 
reáliím a taky obecné očekávání původního zpravodajství. Kvůli vysokému počtu 
témat se zpravodajství ČT v uplynulých měsících několikrát týdně, někdy dokonce 
denně obrací se žádostí o telefonický rozhovor na externí spolupracovníky v Británii, 
což by v případě zřízení trvalého zpravodajského střediska nebylo potřeba. Zároveň 
má zmíněný typ spolupráce pro televizi jako médium jen úzce vymezený potenciál, 
protože pro zpravodajství ČT externí spolupracovníci v zahraničí prakticky 
nepřipravují původní reportáže. Všechny tyto argumenty svědčí o tom, že co 
nejvčasnější (např. začátek roku 2009) zřízení místa stálého zpravodaje v Londýně 
by bylo zásadním kvalitativním posunem ve zpravodajství ČT. 
 
Paříž a Blízký východ (buď post v Izraeli nebo v jednom ze sousedních arabských 
států) se dlouhodobě ukazují jako další kandidátská města, resp. oblasti, z nichž by 
původní zpravodajství mělo smysl. Rok 2007 sice kvůli globální důležitosti ukázal 
oprávněnost těchto úvah v obou případech, nicméně ve skupině priorit se zřízení 
těchto postů zdá být až za zmiňovaným Londýnem, nemluvě o Římu či Madridu. 
Dění ve Francii lze i nadále pokrývat ad hoc výjezdy bruselských zpravodajů, nebo 
zvláštních zpravodajů z Prahy, což je případ i Itálie či Španělska. Na Blízkém 
východě platí nezměněná omezení pro cestování mezi jednotlivými státy, která ve 
srovnání s ostatními médii televizi jako sdělovacímu prostředku, jež musí být na 
místě, de facto znemožňují přinášet aktuální zpravodajství z oblasti jako celku. 
Zkušenost s nedávno zřízeným zpravodajským postem Českého rozhlasu 1 – 
Radiožurnálu v Izraeli možná v době dalšího hodnocení činnosti zahraničních 
zpravodajů ukáže, zda by zřízení střediska v tomto regionu mělo smysl. 
 
Rostoucí důležitost i ekonomickou sílu získává v rámci Evropské unie východní 
oblast balkánského poloostrova v širším slova smyslu – tedy především Rumunsko a 
Bulharsko. Rok 2008 může být klíčový pro úvahy, zda je zde vývoj pro českého 
diváka natolik relevantní, že by mělo smysl zde zřídit trvalý post. Výhodou takového 
kroku by byla možnost důkladněji pokrývat události v Turecku, tedy v další ze zemí 
nabývající na důležitosti, anebo též v Moldavsku či západní Ukrajině. 
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Rok 2007, ale i šíře záběru Tomáše Etzlera jako zpravodaje ČT v Pekingu jsou 
dokladem rostoucího významu nejen Číny, ale celé oblasti jihovýchodní Asie. I plány 
Tomáše Etzlera na tento rok (zpravodajství z dlouhodobého konfliktu na Srí Lance, 
vyrovnávání se s odkazem Rudých Khmérů, vzpamatovávající se Vietnam, Singapur 
jako hospodářské centrum jihovýchodní Asie, situace v Severní Koreji, radikalismus 
v nejlidnatější muslimské zemi Indonésii) jsou důkazem toho, že celá oblast nabízí 
násobně víc zajímavých témat na relevantní reportáže, než je jeden zpravodaj 
schopný obsáhnout. I zde je ale úvaha o posílení spíše jen námětem do teoretické 
diskuse. Stejně tak možné rozšíření stálého zpravodajského postu v USA o další 
středisko, např. na západním pobřeží.  
 
Jak již bylo řečeno, rok 2008 bude na zahraniční události mimořádně bohatý. České 
televizi jako médiu s jedinečnou sítí zahraničních zpravodajů dává možnost zásadně 
se odlišit od konkurence, včetně té digitální, která právě vzniká. Udržení vysokého 
standardu kvality odváděné práce a realizace úvah zmíněných v poslední 
podkapitole ji k tomu může výrazně pomoci.   
 
   
 
 
 
     
 
  
 
 

 
 
 
 


