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1 Úvod 

Sdělovací prostředky hrají důležitou roli v životě každého člověka. Události shlédnuté 

v televizi ovlivňují určitým způsobem své posluchače. Někteří lidé totiž často přijímají médii 

vnucené názory. Vlastníkům médií jde především o zisk, proto vysílají témata, která upoutají 

pozornost co nejvíce diváků. Prostřednictvím vysílání mohou ovlivňovat běh každodenních 

událostí. Je nezbytné zjistit, zda obraz krajských měst v televizním zpravodajství 

koresponduje se skutečným obrazem měst. Problematika celostátních sdělovacích prostředků 

je dosti opomíjena a nedoceněna. Z tohoto důvodu se budeme zabývat právě touto tématikou.  

Cílem této diplomové práce je provést kvantitativní a kvalitativní analýzu 

a interpretaci odvysílaných mediálních příspěvků o jednotlivých krajských městech České 

republiky v rámci celostátního vysílání České televize a televize Nova v letech 2004 až 2010.  

Diplomová práce je včetně úvodu a závěru rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola 

je zaměřena na teoretickou základnu zvolené problematiky. Na začátku této kapitoly 

si vysvětlíme teorii města, mentálních map a image regionu. Sdělovací prostředky jsou 

podstatou celé práce a je jim věnována patřičná pozornost. Následně jsou rozebrány celostátní 

sdělovací prostředky, protože je na ně výzkum této práce zaměřen. Představíme také 

soukromé a veřejnoprávní sdělovací prostředky. V rámci médií je práce dále zaměřena 

na televizní zpravodajství a televizní stanice TV Nova a Česká televize. V závěru kapitoly 

jsme nastínili metodiku používanou při kvantitativní a kvalitativní analýze. 

Třetí kapitola obsahuje socioekonomickou charakteristiku krajských měst České 

republiky. K jednotlivým krajským městům jsou uvedeny veškeré základní popisné údaje. 

Zmíníme také vše, díky čemu jsou města proslulá nejen na území České republiky, ale 

mnohdy i za jejími hranicemi. U všech krajských měst jsou zachyceny jejich základní 

socioekonomické charakteristiky. 

Čtvrtá kapitola se věnuje samotné podstatě práce, tedy kvantitativní a kvalitativní 

analýze. Kvantitativní analýza je zaměřena na počty mediálních příspěvků odvysílaných 

v Událostech a v Televizních novinách. Součástí kvantitativní analýzy je také nalezení 

možných souvislostí mezi počtem mediálních příspěvků a vzdálenosti k hlavnímu městu 

Praze, ale také k počtu obyvatel jednotlivých měst. Kvalitativní analýza se zaměřuje 

na tematické složení mediálních příspěvků o jednotlivých městech v obou zpravodajských 

relacích. V práci byly využity metody indukce, dedukce, analýzy, syntézy a komparace. 



6 
 

2 Média a krajská města České republiky z teoretické 

perspektivy 

2.1 Specifický útvar „město“ 

Město je specifickým sídelním útvarem, jenž je charakterizován souborem určitých 

atributů, které je diferencují od vesnice. „Základními charakteristikami jsou relativní velikost, 

vysoká hustota a kompaktnost zástavby, vysoká koncentrace a značná hustota obyvatel, 

specifická demografická, sociální a profesní skladba obyvatel, koncentrace správních, řídících 

a obslužných funkcí přesahujících svým vlivem rámec města, vysoká vnitřní různorodost 

(ve smyslu funkční diferenciace) a komplexnost (ve smyslu funkční integrity rozmanitých 

dílčích prvků) a z toho všeho vyplývající specifický městský způsob života, charakterizovaný 

zvláštní kvalitou, koncentrací a intenzitou rozmanitých forem společenských vztahů.“ 

(Malinovský, Sucháček, 2006, s. 858) 

Města jako taková jsou důležitým prvkem regionálních a sídelních systémů. Jsou 

charakteristická soustředěním ekonomické a politické moci, progresivními pokrokovými 

a rozvojovými funkcemi a impulsy, správními a řídícími funkcemi, kulturním a intelektuálním 

potenciálem. Tyto funkce ovlivňují jak rozvoj města, tak i rozvoj jeho okolí.  

Město je takovým sídelním útvarem, který má typickou výrobní, správní a obslužnou 

funkci a je geograficky ohraničený a stabilizovaný. Městské obyvatelstvo pracuje převážně 

mimo oblast primární sféry, má osobitou sociální strukturu a způsob života, kterému odpovídá 

také způsob zástavby.  

Co se týče vnitřní diferenciace města, pak se mohou v blízkosti nacházet velmi 

různorodé světy, které si mohou být nadmíru podobné, mentálně rozdílné a mohou a nemusí 

být funkčně provázané. Města jako taková znázorňují největší koncentraci nesourodostí, s níž 

se můžeme v rámci světové geografie setkat. Město, díky svému charakteru, přináší na straně 

jedné aglomerační výhody a na straně druhé společenské konflikty. Pro definici města 

je nejdůležitější určit charakteristiku sídla, jež ho činí městem, vnitřní klasifikaci a prostorové 

vymezení města, tedy odlišení území města od jeho zázemí. Pro odlišení města od ostatních 

sídel se využívá několik faktorů. Jedná se o administrativní funkci, velikost a význam 

(nejčastěji počet obyvatel), městský způsob života a právní statistické definice.  
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V České republice (dále jen ČR) se obec stává městem, pokud má alespoň 

3 000 obyvatel a pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Mezi 

orgány města patří zastupitelstvo města, rada města, starosta a městský úřad.  

Protože města nejsou homogenní, můžeme rozlišovat různé typy měst. Např. dle počtu 

obyvatel rozlišujeme města na malá (10 – 100 tis. obyvatel), střední (100 – 500 tis. obyvatel) 

a velká (nad 500 tis. obyvatel). Z důvodu rozdílné sídelní struktury se mohou klasifikace 

v různých částech světa lišit. 

Pojem „město“ je však předmětem mnoha diskusí. Neexistuje jediná univerzálně 

platná definice, která by s přesností určila, které sídlo je a které není městem. Všichni, kteří 

používají pojem „město“, jako úředníci, vědci, či politici, mají částečně odlišný názor na jeho 

vymezení, jelikož sídelní struktury se v jednotlivých částech světa poněkud liší. (Malinovský, 

Sucháček, 2006)  

V této diplomové práci se však budeme zabývat městy krajskými, kterých máme v ČR 

třináct. Krajů je celkem čtrnáct, avšak Středočeský kraj nemá své krajské město a všechny 

jeho úřady se nacházejí v hlavním městě Praze. Krajské město je jakýmsi pomyslným centrem 

kraje a je co do rozlohy a počtu obyvatel největší. V krajském městě má sídlo krajský úřad 

a rozhodující orgány kraje. Jelikož se jedná o největší města krajů, jsou zde soustředěny 

významné firmy, vzdělávací instituce, či kulturní bohatství. 

2.2 Mentální mapy, image regionu a sdělovací prostředky 

2.2.1 Mentální mapy 

Všechna území jsou vystihována jak materiálními tak i nemateriálními 

charakteristikami. Rovinou materiální chápeme obyvatelstvo, jež žije v jednotlivých územích 

a díky svým aktivitám vytváří konkrétní hmotné struktury. Rovinu nemateriální tvoří 

duchovní složka, pověst, celková atmosféra, ale také postavení na mentální mapě. (Drbohlav, 

1991) 

Nejen tvrdé lokalizační faktory ovlivňují image regionu či jeho vývoj, ale stále častěji 

se hovoří o zvyšujícím se významu měkkých lokalizačních faktorů. Mezi měkké lokalizační 

faktory patří např. kvalita životního prostředí, image regionu, či sociální kvalita obyvatelstva. 

Ve světě, ve kterém roste množství ekonomických, sociálních a ostatních prvků, převážně 
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interakcí1, rostou na popularitě marketingové přístupy. Marketingové přístupy se snaží 

ovlivňovat image regionu a využívají prostředky, díky kterým je možno dosáhnout žádaných 

výsledků v co nejkratší době. (Malinovský, Kutscherauer, Sucháček, 2003) Oprávněně řadíme 

mezi tyto faktory také již zmiňované mentální mapy, které zachycují psychosociální chápání 

prostoru. Je jim věnována čím dál větší pozornost. Mentální mapy nezachycují reálný prostor, 

ale reflexi ve vnímání jednotlivců v daném prostoru. (Sucháček, 2013b) Mentální mapy 

nevyobrazují pouze prostorové přednosti, ale spoluvytvářejí budoucí prostorové aktivity. Čím 

více se klade důraz na měkké lokalizační faktory, tím více narůstá na důležitosti mentálních 

map. (Gould, White, 1974)  

Územní reference sdělovacích prostředků se řadí k nejpodstatnějším determinantám 

vytváření mentálních map. Sdělovací prostředky mají vliv na vnímání image regionu 

obyvatelstva. Jedná se především o vliv krátkodobý. Až při častém opakování určitých témat 

hovoříme o vlivu dlouhodobém. Na vytváření mentálních map se také významně podílí 

vzdělávací instituce a rodinné či okolní prostředí, jež má vliv obvykle dlouhodobý. 

(Sucháček, 2013b) Výchova v rodině a ve škole vytvářejí primární zdroj hodnotových 

systémů, způsobů chování a postojů, tedy neformálních institucí. Nesmírně důležitý je 

význam náplně výuky a učebnic, jak na základních, tak i středních školách. Právě výuka 

a učebnice pomáhají vytvářet žákům základní představy o jednotlivých územích (ať už 

o obcích, městech, regionech, zemích, apod.). Tyto neformální instituce, které se žáci naučí 

ve školách, je provázejí po celý život. Jen zřídka dochází k jejich proměně. Můžeme tudíž 

konstatovat, že nejen sdělovací prostředky, ale také učebnice ve školách napomáhají 

k formování image regionu. (Goodey, 1973)  

2.2.2 Image regionu 

Image regionu se může projevovat vnitřně nebo směrem navenek. Vnitřní image 

regionu je vnímání daného regionu samotnými obyvateli. Image regionu směrem navenek 

se vytváří díky chování a postojům vnějších ekonomických, politických či sociálních subjektů 

vzhledem k danému regionu. Psychosociální atmosféra regionu a předpoklady týkající se 

budoucího vývoje, výrazným způsobem určují osud regionu. Najevo pak vyplývá, že sama 

pozitivní očekávání o budoucnosti regionu, přitahují a lákají nové investory, jelikož se stávají 

stálými institucemi. Naopak špatná image regionu zpomaluje jeho vývoj. Přestože by měla 

být image regionu ve shodě s jeho osobitou nabídkou a charakteristikami, bývá image 

                                                 
1 tj. vzájemné působení 
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jednotlivých území mnohdy od reality značně vzdálená. V tomto případě hrají významnou roli 

právě sdělovací prostředky. (Sucháček, 2013b) 

2.2.3 Sdělovací prostředky 

Sdělovací prostředky již vůbec nejsou pouze pozorovateli veškerých událostí. Média 

jako je rozhlas, televize, či tisk můžeme chápat z několika hledisek: 

• média slouží k jednosměrnému transferu informací od jednoho zdroje 

k většímu počtu příjemců, 

• média jsou nástrojem mocenských skupin, které slouží k zabezpečení kulturní 

hegemonie2, 

• média mohou představovat samostatné průmyslové odvětví, prostředek ale také 

zdroj tvorby zisku, případně předmět podnikání. (Ftorek, 2009) 

Čím dál větší vliv médií způsobuje, že se začíná hovořit o tzv. mediokracii. Sdělovací 

prostředky nám ukazují, jaký je svět, ve kterém žijeme. Obyvatelstvo je ustavičně zahrnováno 

stále větším množstvím informací. Média však vysílají informace selektivně, čímž ukazují 

pouze část komplexní reality. Díky tomuto je obyvatelstvo nejenom informováno o aktuálním 

dění, ale hlavně se jedná o usměrňování jejich chování a chápání skutečnosti. (Sucháček, 

2013a) Média vysílají převážně to, co upoutá pozornost diváků, čímž zvyšují svou 

sledovanost. Tímto mohou média ovlivňovat běh každodenních událostí. Obyvatelstvo tím 

tedy získá pouze ty informace, které média vysílat chtějí. 

Všechna média mají svého vlastníka. Je nadevše jasné, že oněm vlastníkům jde 

převážně o ekonomické hodnoty jako je prodej, tržby a samotný zisk. Aby si zajistili 

maximální sledovanost, dávají do vysílání přitažlivá témata, jako jsou katastrofy, erotika, 

či násilí. Tato témata však mají negativní vliv na děti a mládež. Existují již studie, ve kterých 

autoři dochází k závěrům, že se na zločinnosti mladistvých podílí mimo jiné také vliv 

televizního násilí. Např. jeden třicetiletý výzkum poskytl alarmující závěry, že díky sledování 

násilných scén v dětství, roste v dospělosti počet záznamů v trestním rejstříku. (Krouželová, 

2010) 

 

 

                                                 
2 je takové uspořádání sil skupin, kdy jedna vládne (ať už přímo či nepřímo) ostatním bez potřeby 

použití hrubé síly 
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Obr. č. 2.2.1: Sdělovací prostředky a společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ball-Rokeach a DeFleur (1976) 

„Mnozí lidé, ať už uvědoměle či neuvědoměle, dokonce přijímají médii vnucené 

názory či preference. Děje se tak prostřednictvím akcentace3 (agenda setting) anebo ignorace4 

(agenda cutting) určitých témat, způsobem interpretace jevů a událostí a také jejich explanací5 

a hodnocením, což má kromě jiného fatální vliv také na výše zmíněnou otázku teritoriální 

image a potažmo tvorbu mentálních map.“ (Sucháček, 2005, s. 2-3)  

Úkolem sdělovacích prostředků by mělo být poskytování věcných, pravdivých, 

vyvážených a všeobecných informací o událostech v daných územích. Avšak dodržování 

poslání médií je špatně kontrolovatelné. (Sucháček, 2005) Jen málokdo má čas a energii, aby 

se dobíral pravdy a snažil se tak získat primární zdroje informací poskytované médii. Díky 

tomu se snižuje pravděpodobnost kontroly, zda jsou sdělovací prostředky objektivní 

a nestranné, tedy jestli vykonávají své poslání správně. Je také velmi důležité, jak je událost 

odvysílána, čili informace interpretována či vysvětlena. (Sucháček, 2013a) 

Dnešní média ovšem pracují více jako spolutvůrci území, ve kterém žijeme. Ve značné 

míře jsou používány zmiňované strategie agenda-setting či agenda-cutting. Strategie 

agenda-setting říká, že masová média mají ve větší míře dlouhodobý a nepřímý vliv 

na posluchače (tedy celou společnost) než vliv přímý a okamžitý. (Škodová, Nečas, 2009) 
                                                 
3 zdůraznění 
4 přehlížení 
5 metoda zaměřená na logickou rekonstrukci, vysvětlení nebo pochopení nějakého jevu nebo procesu 

Společenský systém Systém sdělovacích prostředků 

Diváci a posluchači 
s rozdílným stupněm 

závislosti na informacích 
ze sdělovacích prostředků 

Dopady na poznání a 
chování 



11 
 

Události odvysílané v médiích získávají společenský význam a určují, o čem lidé přemýšlí. 

Běžné události i banality tímto získávají zvláštní význam. Agenda-setting se nezaměřuje 

na výběr a zpracování události médii, ale převážně na pozorování rozsahu a četnosti výskytu 

určitého tématu. (Ftorek, 2009) 

 „V souvislosti s teorií agenda-setting jsou pak nejvíce zmiňovány tyto účinky médií: 

• zpětný účinek: účinek médií na samotný fakt; 

• lavinový účinek: dojmy ze zpravodajství (falešná představa o realitě) zpětně 

ovlivňují postoje a chování jedinců; 

• mainstreaming: spojení s hlavním proudem; 

• knowledge gaps: hypotéza o informačních propastech, podle níž propast 

ve vědění mezi „privilegovanými“ a „neprivilegovanými“ sociálními vrstvami 

zvyšuje i rostoucí produkce masových médií (a distribuce informací 

ve společnosti vůbec); 

• rezonance: v realitě „mimo média“ rezonuje potvrzení, že určitý mediální 

produkt je touto realitou podepřen; 

• kultivační teorie: média oslabují smysl příjemců pro realitu a nahrazují 

vnímání skutečnosti zvnitřněním mediálních konstruktů a obrazů.“ (Škodová, 

Nečas, 2009, s. 13)  

S médii a jejich fungováním je neodmyslitelně spojena ještě morální panika (zesílení 

problematické zkušenosti), gate keeping, bandwagon effect a spirála mlčení. Morální 

panikou chápeme informování masových médií o problematických skutečnostech, jež nás 

znepokojují. Může se jednat např. o nehodách na dálnicích, šíření ptačí chřipky apod. 

Takovýmto skutečnostem se dostává i oficiálních reakcí, např., že vláda uvolní rezervní fondy 

k nákupu vakcíny proti ptačí chřipce, či že dopravní policie posiluje na dálnici své hlídky. 

Gate keeping je proces výběru zpráv, který se provádí nejčastěji na základě jejich 

„zpravodajské hodnoty“. Ve zpravodajství vybírají zprávy editoři, redaktoři, reportéři 

a producenti. Bandwagon effect souvisí s přizpůsobením vlastního názoru k názoru většiny. 

Např. změna voličských preferencí těsně před samotnou volbou, kdy voliči mění názor 

na základě předvolebních průzkumů. Bandwagon effect znázorňuje touhu voličů být na straně 

vítězů. Spirálou mlčení chápeme stav, kdy lidé raději volí mlčení, když pociťují, že jejich 

názory jsou odlišné od názoru okolí. Lidé totiž mají strach ze sociální izolace. Přestože mají 

jiný názor na věc, tak aby nezůstali názorově osamoceni, raději budou mlčet a mýlit se 
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s většinou. Díky tomuto procesu dochází k tomu, že některá témata nejsou veřejně 

diskutována, čímž úplně zaniknou nebo se o nich nemluví. Snižuje se počet lidí, kteří jsou 

ochotni vyjádřit svůj „menšinový názor“ a na druhou stranu se zvyšuje počet lidí, kteří 

vyjadřují „názor většinový“. (Ftorek, 2009) 

Média jsou bezesporu významnou součástí našich životů. S médii se setkáváme již 

od raného dětství, v období dospívání, dospělosti, ale také na sklonku života. Role médií je 

v dnešní společnosti velmi výrazná. 

Média ovlivňují kvalitu našeho života a ve společnosti mají různé pozitivní funkce, 

a to funkci informační, vzdělávací, sociální, ale také zábavnou. Na druhou stranu mohou mít 

média také vliv negativní. Může se jednat o manipulaci, násilné obsahy, či riziko zneužití 

moci, protože média mohou posloužit politikům či různým ekonomickým subjektům 

k prosazení svých hodnot a názorů. 

Média nám na jedné straně napomáhají poznávat okolní svět, avšak na druhé straně 

jsou již zmiňovaným nástrojem manipulace. Média používají mechanismy, které jsou 

zaměřeny na dosahování svých cílů. Potřebují získat diváky a posluchače, a proto se častokrát 

uchylují k využívání manipulativních praktik a technik. Díky manipulaci vnucují média svým 

posluchačům nepravdivý obraz o dané skutečnosti. K nejčastějším projevům manipulace patří 

„stopnutí“ nevhodných obrazů či názorů, odvedení pozornosti, přehánění jistých tendencí 

apod. Manipulace v médiích bývá více či méně skrytá, často nenápadná a těžce 

identifikovatelná. Ne vždy musí jít prostřednictvím vysílání určitých témat o záměr médií 

manipulovat, může jít také o dosažení komerčního úspěchu. (Krouželová, 2010) 

Aby bylo médii dosaženo žádoucího cíle, tedy aby příjemce přijal a následně reagoval 

dle očekávání podatele na odvysílanou informaci, je důležitá kvalita neboli důvěryhodnost 

informačního zdroje, dále dostupnost alternativních informací a povaha samotného prostředí 

příjmu. Jestliže nedojde v trojúhelníku důvěryhodnosti (viz obr. č. 2.2.2) k žádné překážce, 

je pravděpodobnější, že cílová skupina přijme odvysílanou informaci a začne podle ní jednat. 
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Obr. č. 2.2.2: Trojúhelník důvěryhodnosti 

Kvalita – důvěryhodnost informace 

 

 

 

Alternativní zdroj     Prostředí příjmu 

Souhlas – preferované chování 
Zdroj: Ftorek (2009) 

Televizní zpravodajství je oproti filmu a reklamě favoritem v důvěryhodnosti. 

Většina posluchačů je totiž vnímá jako seriózní v poskytování informací z domova i ze světa. 

Avšak i co se týče televizního zpravodajství, ne všechna jsou věrohodná a „pravdivá“ stejně. 

V ČR se v oblasti televizního zpravodajství jedná např. o informace z České televize (dále 

jen ČT), které jsou vnímány jako věrohodnější a „pravdivější“ než informace z TV Nova.  

Prostředí příjemce, respektive posluchače hraje důležitou roli při přijímání informací 

z médií. Nejedná se pouze o bezprostřední fyzickou či psychickou kondici, ale také např. 

o vlastní zkušenosti, které se odvíjejí od věku, pohlaví, vzdělání, sociálního postavení či praxe 

posluchače.  

Zdrojem alternativních informací nemusí být pouze jiná mainstreamová média6, ale 

může se jednat také např. o blízké osoby (ať už se jedná o rodinu nebo přátele), důvěryhodné 

svědky událostí nebo názorové vůdce.  

„Obecně tak lze konstatovat, že čím je důvěryhodnější zdroj sdělení a čím méně 

existuje protichůdných alternativních zdrojů informací (včetně vlastní zkušenosti recipienta7), 

tím je větší pravděpodobnost, že sdělení vyvolá stejný, rovnoměrný účinek a požadované, 

vysilatelem preferované chování na straně příjemců.“ (Ftorek, 2009) 

2.2.4 Vliv sdělovacích prostředků 

Vlastníci médií mají díky nastolování určitých jimi vybraných témat neopomenutelný 

vliv na veřejné mínění. Díky tomuto faktu přišli někteří kritičtí teoretici médií a komunikace 

                                                 
6 média určená pro elity a formovaná elitami 
7 tj. příjemce 
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s tzv. sociální reprodukcí. Tato jejich teorie je založena na faktu, že sdělovací prostředky 

slouží k udržení stávajících mocenských poměrů. Média nepracují pro celou společnost, jak 

by tomu mělo být, ale pracují převážně pro dominantní mocenské skupiny, hlavně 

pro politiky. Média jsou nejdůležitějším a mnohdy také jediným zdrojem informací o politice 

a o politicích samotných. Zvýšený zájem politiků je patrný hlavně v období předvolebním. 

Média tímto informují o dění ve světě z hlediska potřeb mocenských skupin. (Ftorek, 2009)  

Vliv sdělovacích prostředků je pro regiony důležitý zejména pro vnímání za jeho 

hranicemi. Média, jakožto zdroje informací, mohou být trojího charakteru s ohledem 

na území, o němž referují. Jedná se o média místní, regionální a celostátní. V podstatě 

se jedná o určité řadové rozlišení sdělovacích prostředků. Místní sdělovací prostředky působí 

na nejmenší územní úrovni, zabývají se jednotlivými lokalitami a informují o událostech, 

které se na daném území dějí. Regionální sdělovací prostředky se pak zabývají územím 

celého regionu. Zprávy regionálních médií informují o daném regionu a jsou pro něj určeny. 

Dosah těchto informací je určen hranicí jejich území. (Sucháček, 2005) 

2.2.5 Celostátní sdělovací prostředky 

Avšak v našem případě se budeme zabývat pouze médii celostátními a jejich 

pohledem na jednotlivé regiony, které o nich informují na úrovni celostátní. (Sucháček, 

2013b) Je to z toho důvodu, že celostátní média používají informace z jednotlivých regionů 

a řadí je ke zprávám celostátního charakteru a zahraničním informacím, čímž obyvatelstvo 

ovlivňují výrazně intenzivněji než by tomu bylo v případě médií regionálních. Zprávy 

z celostátních médií, jež mají regionální či lokální charakter, velmi výrazně spoluvytvářejí 

územní image a v akumulovaném pohledu i mentální mapy. (Sucháček, 2013a) České 

celostátní sdělovací prostředky se vyznačují monocentrickým charakterem a tudíž se zcela 

koncentrují do hlavního města Prahy. Téměř čtvrtina mediálních zpráv se zaměřuje na hlavní 

město. Událostem ne zcela důležitým z geograficky blízkých míst, kde sídlí média, 

je tím pádem dávána přednost před událostmi důležitějšími ze vzdálenějších míst. (Sucháček, 

2005)  

Je zde také nebezpečí, že celostátní sdělovací prostředky budou mít tendenci hodnotit 

události v regionech (hlavně těch vzdálenějších) částečně zkreslenou optikou. Zprávy 

z regionálních médií se tím pádem objevují hlavně v regionálních médiích, z čehož vychází 

najevo jejich nízký dopad. Také informace ze vzdálenějších regionů, mohou být částečně 

zkreslené, protože pracovníci regionálních médií jsou s danými informacemi lépe 
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obeznámeni, než je tomu v případě pracovníků médií celostátních. Občas se příspěvkům 

z regionů podaří dostat do celostátního vysílání, čímž mohou oslovit výrazně více diváků, než 

ve vysílání regionálním. (Sucháček, 2013a) Výběr skladby informací v celostátních médiích 

se však řídí spíše potřebou přilákat co nejvyšší počet diváků a posluchačů než tím, co je 

v jednotlivých regionech důležité. Z tohoto důvodu mohou být informace o jednotlivých 

regionech dosti vzdálené od skutečných poměrů daných regionů. (Sucháček, 2013b) 

Celostátní média mají k dispozici velký výběr témat. Tato média se mohou zaměřit jak 

na domácí, tak i na zahraniční zprávy. Zprávy odvysílané celostátními médii se mohou týkat 

celé země, ale také jednotlivými regiony či obcemi. Jak již bylo zmíněno, média ovlivňují 

image regionu. Jedná se především o celostátní média, která ovlivňují image regionu či obce 

za jejich hranicemi. Např. obyvatelé ze západní části země se díky celostátním médiím 

dozvídají informace o dění na východě země. Může se stát, že celostátní sdělovací prostředky 

se stanou jediným zdrojem zpráv o životě v odlehlejších částech země. V případě ČR, 

poměrně malého státu, získávají obyvatelé často informace o místech, které nikdy nenavštívili 

a slyší o nich pouze díky médiím.  

Celostátní média by měla být objektivní, přesná a pravdivá. Žurnalisté celostátních 

sdělovacích prostředků mohou mít někdy nedostačující informace a znalosti o jednotlivých 

regionech, čímž se může stát, že zprávy z jednotlivých regionů se mohou v některých 

případech i ve velké míře lišit od skutečnosti. Celostátní sdělovací prostředky můžeme chápat 

jako jakýsi informační filtr mezi zaručenými událostmi v regionech a image těchto regionů 

v rámci země. Důležitou roli zde hrají stereotypy, předsudky, ale také ignorace a jiné zvykové 

neformální instituce.  

Celostátní média mívají většinou své vlastní regionální pobočky. Avšak příspěvky 

z regionů, které se objevují v celostátních médiích, jsou upravovány, aby přilákaly co největší 

pozornost diváků. Příspěvky z regionálních či místních médií jsou pro celostátní vysílání 

pozměňovány a kráceny. Narůstá tedy druh zpravodajství, které vybírá témata a jejich 

zpracování tak, aby vyvolaly hlavně emoce a pobavily. Jedná se o tzv. infotainment. 

Pokud média využívají pro reportáže své vlastní reportéry, mohou vznikat problémy. 

Reportéři stráví určitou dobu v jistém regionu či obci, aby získali pro diváky reportáž 

o nějakém lákavém regionálním či místním tématu. Problém spočívá v tom, že reportéři stráví 

v dané lokalitě pouze dva až tři dny, což je poměrně krátká doba na to, aby pronikli 

do podstaty místní či regionální události. Z tohoto důvodu nemusí takovéto reportáže 
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odpovídat skutečnosti. Naopak regionální média, která jsou s událostmi více obeznámena 

a tím pádem mohou informovat o událostech pravdivěji, pak ovlivňují diváky pouze v daném 

regionu.  

Jednadvacáté století je mnohokrát právem nazýváno stoletím informací. Uspokojování 

potřeb informačních bývá v dnešní době přirovnáváno k uspokojování potřeb fyziologických. 

Informace představují tím pádem jednu z nejdůležitějších oblastí. Sdělovací prostředky, ať už 

se jedná o noviny, časopisy, televizi či rozhlas, řadíme mezi nejvýznamnější informační 

prameny. 

Média vytvářejí prostředí, které ovlivňuje naše denní aktivity. Dopad sdělovacích 

prostředků je viditelný jak z hlediska jednotlivých subjektů, tak z hlediska rozlehlých území. 

Ty subjekty respektive regiony, jež se neobjevují v médiích, se stávají nenápadnými 

jak v rámci virtuální reality, tak ve skutečnosti. Regiony, které jsou nedostatečně 

medializovány, jsou často opomíjeny širokou veřejností, turisty, ale hlavně investory.  

Pokud v médiích dojde ke zmínce o nějakém regionu, není ještě zdaleka vyhráno. 

Důležité je, jak se o daném regionu ve zprávách hovoří. Pozitivní i negativní zprávy ovlivňují 

jak širokou veřejnost, tak turisty i investory. Pokud jsou zprávy o regionu zcela pozitivní, pak 

může tento fakt veřejnost, turisty či investory do daného regionu přilákat. Naopak zprávy 

negativní mohou naši cílovou skupinu odradit a tím se může daný region dostat do situace, 

která je pro něj špatná jak z hospodářského, tak psychologického hlediska. Média mají 

bezesporu vliv na vývojové tendence v jednotlivých obcích či regionech. (Sucháček, 2013a) 

2.2.6 Soukromá a veřejnoprávní média 

Média rozdělujeme na soukromá, tedy komerční (TV Nova) a média veřejné služby, 

tedy veřejnoprávní (ČT). Rozdíl v těchto médiích je v jejich vlastnictví. Pro soukromá 

média, ta která jsou financována sponzory a z prodeje reklamního času, je nejdůležitější 

ziskovost a komerční úspěch. Provozovatelé soukromého vysílání jsou tudíž závislí převážně 

na ziscích z odvysílaných reklam. Komerční média vysílají na základě udělení licence 

k vysílání. Soukromá média upřednostňují zájmy většinového publika. Význam informace, 

etické hodnoty a pravdivosti nejsou v jejich případě rozhodující, protože usilují hlavně 

o vyvolání emocí a pobavení. Podobají se tak trochu bulvárnímu tisku. Naopak média 

veřejnoprávní, ta která jsou financována převážně z rozhlasových a televizních poplatků, jsou 

povinna respektovat zákonem stanovené podmínky a parametry vysílání. Přestože jejich 

hlavním cílem není zisk, část jejich příjmů tvoří zisky z odvysílaných reklam. Veřejnoprávní 
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média jsou povinna poskytovat vyvážené, objektivní, všestranné a ověřené informace, které 

přispívají ke zvyšování vzdělanosti a kulturního rozhledu široké veřejnosti. (Krouželová, 

2010) 

Sdělovací prostředky jsou jedním z důležitých zdrojů informací pro aktéry 

teritoriálního rozvoje, jako jsou veřejnosprávní instituce či podnikatelské subjekty. Tito aktéři 

pak musí média respektovat. Média jsou pro ně jedním z důležitých zdrojů informací. 

Při obrácení se na obyvatelstvo využívají tihle aktéři především tato média. Díky oboustranně 

působícímu informačnímu filtru mezi řídícími (vliv uplatňujícími) a ovlivňovanými 

(řízenými) aktéry se sdělovací prostředky samy stávají relevantními aktéry rozvoje regionů. 

Tyto rostoucí trendy mnohonásobně zvyšují vliv sdělovacích prostředků, které již vůbec 

nejsou samotnými zprostředkovateli informací. V dnešní době, kdy média zvyšují svou váhu, 

hovoříme spíše než o teritoriálním rozvoji o mediálně-teritoriálním rozvoji respektive 

meditoriálním rozvoji. (Sucháček, 2013b) 

2.2.7 Televizní zpravodajství 

Zpravodajství je založeno na faktech a informacích. Ve zpravodajství by se neměl 

vyskytnout názor na patřičnou událost, ani žádné hodnocení. Zpráva by měla být formálně 

objektivní. (Ftorek, 2009) 

Televizní zpravodajství je určeno pro sledování obyvatelům celé ČR. Využívá 

kombinaci pohyblivých obrazů, mluveného slova a zvuků, které považujeme 

za nejkomplexnější a nejpřirozenější smyslové zprostředkování zpráv o celém světě. 

Vzájemná závislost těchto prvků je důležitá pro způsob prezentace, ale také pro správné 

porozumění sdělované zprávy. Tvorba zpráv pro televizi je na rozdíl od ostatních 

žurnalistických médií brána jako sdělování skutečností ve vizuálně akustických8 záběrech. 

Z pohledu práce novinářské se jedná hlavně o myšlení a vyprávění v obrazech.  

Vyjadřovací a výrazové prostředky, s kterými redaktoři pracují, můžeme rozčlenit 

do dvou částí, a to na složku obrazovou a složku zvukovou. Přičemž složka obrazová 

a zvuková, při souběžném využívání, vytváří tzv. audiovizuální jazyk. Jejich uspořádání 

do promyšlené zpravodajské struktury se provádí v průběhu všech etap realizace příspěvku. 

Vrchol nastává až kompletací v procesu střihové montáže nebo při celkové skladbě televizní 

zpravodajské relace.  

                                                 
8 tj. zvukových 
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Zpravodajský příspěvek by měl být stručný, věcný, přesný, hutný a jasný. Průměrná 

délka příspěvku je 1,5 minuty. Hlavní témata dne, tzv. otvíráky jsou dlouhé zhruba 2 minuty. 

Hodně odvysílaných příspěvků má pouze 20 – 30 sekund. Z tohoto důvodu hraje vyváženost 

slova a obrazu nesmírně důležitou roli. Ovlivňuje ve velké míře pochopitelnost, kompaktnost 

a myšlenkový průběh sdělení. Správné a jednoznačné pochopení divákem je důležité, 

poněvadž díky vazbě slova a obrazu se mu dostávají odpovědi na zásadní novinářské otázky.  

Neobvyklé postavení má ve zpravodajském příspěvku tzv. stand-up. Jedná se 

o synchronní výpověď redaktora na kameru. Zpravodajství převzalo tento výrazový 

prostředek z televizní reportáže. V běžné praxi se stand-up vyskytuje ve třech výchozích 

podobách, a to úvodní, středový spojovací a závěrečný. Úvodní stand-up slouží redaktorovi 

pro otevření svého příspěvku. Středový spojovací stand-up se využívá pro vstupy do obrazu 

s doplňujícími informacemi. Závěrečný stand-up shrnuje nejpodstatnější okamžiky události 

pro diváka. Stand-up je mimo jiné chápán jako domicil9 televizní relace, který zpravidla 

slouží k odhlášení redaktora na konci příspěvku. V dnešní době je tato funkce již nahrazena 

logem příslušné televizní stanice. U podkladů zahraničních a regionálních reportérů má 

stand-up své kompetentní opodstatnění.  Zpočátku sloužil pro svědecké výpovědi reportéra 

z příslušného místa události. Díky němu mohl reportér slovem doplnit zpravodajský materiál 

o nějaké nové podstatné informace a souvislosti, ke kterým neměl patřičné záběry, nebo mohl 

díky němu shrnout informace pro diváky na závěr příspěvku. V takovémto případě je jeho 

využití namístě. Může se stát, že je stand-up využíván v přílišném počtu nebo jako překlenutí 

hluchých míst v příspěvku, případně posléze dotočený v prostředí studia či jeho blízkém 

okolí. Pak je toto využívání nadmíru nevhodné.  

V posledních letech však zaznamenáváme ústup od tohoto závěrečného shrnutí 

informací. Je tak způsobeno z důvodu příklonu k živým vstupům. Začíná se více zdůrazňovat 

středový spojovací stand-up z patřičného místa události. Často bývá doplněn textovou 

či ilustrační infografikou. Ta je do příspěvku začleňována buď při jeho samotném zpracování, 

nebo v jeho přímém vysílání.  

S rozvojem zpravodajských televizí na přelomu třetího tisíciletí, ale také s přechodem 

zpravodajské produkce na serverové digitální technologie, vzrostl význam infografiky. 

Infografika jakožto názorný prostředek, jež umožňuje divákovi lépe pochopit obsah a význam 

sdělované informace, se stala také samostatným a plnohodnotným informačním kanálem 

                                                 
9 obecně znamená bydliště, místo stálého pobytu 
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ve formě grafické lišty. Grafická lišta neboli tzv. newsticker bývá umístěna zpravidla 

ve spodní části obrazovky. V grafické liště se pohybují a pravidelně aktualizují jednověté 

textové zprávy, které bývají často rozčleněny do jednotlivých tematických okruhů, jako např. 

domov, kultura, ekonomika, sport, počasí, zahraničí, apod.  

Rozdělení televizního zpravodajství na celostátní, regionální a lokální již máme 

zmíněno. Avšak televizní zpravodajství můžeme rozdělit také dle tematického zaměření 

na zpravodajství všeobecné, domácí, zahraniční, ekonomické, dopravní, sportovní nebo 

meteorologické. 

Televizní zpravodajství s obvyklým pojetím vysílacího schématu dělíme na hlavní 

zpravodajské relace a krátké zpravodajské pořady. Tyto zpravodajské relace se vyprofilovaly 

jako dva výchozí programové typy. Svůj profil vytvořily na základě speciálních podmínek 

programové skladby přenosů se zřetelem na vlastnickou povaha stanice. 

Hlavní zpravodajské relace jsou zařazeny většinou na začátku večerního vysílacího 

bloku. Přinášejí ucelený pohled na domácí i zahraniční události z celého dne. Tyto relace tvoří 

seskupení obrazových zpravodajských příspěvků, telefonátů, ale také přímých vstupů 

zpravodajů z místa události a zahraničních reportérů, jež jsou uváděny a doprovázeny živým 

slovem moderátorů z reportérského studia. Hlavní zpravodajské relace mají svou typickou 

stálou formální a grafickou podobu, jednotné provedení výzdoby, hlavní znělku, upoutávky, 

titulky (tzv. headlines) a další efekty, při kterých jsou použity přednosti počítačové grafiky.   

Délka hlavní zpravodajské relace se v českých televizích pohybuje v rozmezí 15 až 

25 minut. V jednom zpravodajském vysílání se objevuje v průměru 10 až 18 příspěvků. 

Součástí některých hlavních zpravodajských pořadů jsou také sportovní zpravodajské bloky 

a počasí. Ostatní zpravodajské relace je uvádějí jako samostatné pořady.  

Krátké zpravodajské pořady jsou typické svou úvodní a závěrečnou znělkou. 

Jsou tvořeny nanejvýš 5 až 6 stručnými zpravodajskými příspěvky, které jsou zpravidla 

provázány doprovodným slovem moderátora. Délka takovýchto zpravodajských příspěvků se 

pohybuje okolo 3 až 5 minut. Struktura krátkých zpravodajských pořadů je odlišná v pracovní 

dny a o víkendech (ČT). Někdy mohou být ony krátké zpravodajské pořady vnímány pouze 

jako upoutávka na hlavní zpravodajskou relaci (TV Nova). Některé naše televizní stanice 

vysílají své zpravodajské pořady, které tvoří jen pár jednovětých šotových sdělení titulkového 

charakteru.  
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Titulek televizní zprávy slouží jako potvrzení, že televizní zprávy mají formální 

podobnost se zpravodajskou produkcí ostatních médií. V televizních zprávách se titulek 

vyskytuje ve dvou podobách. Nejprve se může jednat o titulek, který uvádí jednotlivou 

zprávu. V takovémto případě jej tvoří stručný text složený z několika slov, který může být 

v kombinaci s obrazovým výřezem příspěvku. V druhém případě se jedná o tzv. headline, 

který tvoří rychlý přehled tří až pěti zpráv. Headline působí jako titulní strana novin a slouží 

k tomu, aby okamžitě zaujala a upoutala pozornost diváka respektive posluchače. Obsahuje 

složku mluvenou, obrazovou, hudební, textovou a složku grafickou. Složka mluvená slouží 

k charakterizování významu události. Složka obrazová znázorňuje moment události. Složka 

hudební určuje rychlost a rytmus sdělení. Složka textová vyjadřuje základní obsah události 

a složka grafická výrazně odděluje interpunkci.  

Zprávy odvysílané v televizi můžeme dělit na zprávy čtené, obrazové, kombinované, 

reportážní a televizní zpravodajský rozhovor. Zprávy čtené jsou nejstarším typem televizní 

zprávy. Dříve tvořily čtené zprávy převážnou část zpravodajských pořadů, avšak s nástupem 

videotechniky se využití těchto zpráv omezilo na minimum. Tento druh zpráv se využívá 

ke sdělení událostí, ke kterým není žádný obrazový materiál, nebo ke sdělením natolik 

aktuálním, které se odehrály v průběhu samotného vysílání.  

Zprávy obrazové se podobají klasickému filmovému šotu. Jedná se o stručné, krátké 

a výstižné obrazové záznamy událostí, které jsou doplněny textem moderátora ze studia. 

Bez textu moderátora by tyto zprávy neměly plnou vypovídací hodnotu. Délka těchto zpráv 

je určena textem a nebývá delší než 30 sekund. V dnešní době se řadí k nejpoužívanějším 

informačním žánrům.  

Zprávy kombinované se využívají hlavně ve zprávách o ekonomických a politických 

událostech. Jedná se tedy o takové zprávy, které diváci zachytí více v rovině slovní 

než obrazové.  V dnešní době jsou nejvyužívanějším druhem televizních zpráv. 

Zprávy reportážní neboli tzv. reportáže představují co do kvality nejdokonalejší 

formu televizního zpravodajství. Reportáže nejvíce odpovídají přirozené povaze televizního 

zobrazování událostí.  Díky osobnímu svědectví redaktora mají reportáže silné působení 

na diváky. V reportážích se můžeme často setkat s autentickými výpověďmi účastníků 

událostí. Reportáž je postavena na zajímavých obrazových detailech, pohotovém 

audiovizuálním zachycení události nebo také na koláži nejzajímavějších momentů určité 

události.   
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Televizní zpravodajský rozhovor neboli interview je jakákoli audiovizuální forma, 

jež je prováděna metodou kladení otázek a odpovědí. V širokém slova smyslu můžeme 

rozhovor chápat jako realizačně náročný osobitý zpravodajský pořad, zpravodajský studiový 

rozhovor, nebo také anketní zápis odpovědí náhodně oslovených lidí na ulici. Rovněž živý 

vstup redaktora do vysílání televizního zpravodajství je považován za rozhovor. Redaktor 

sděluje, formou dialogu s moderátorem, průběh či výsledek příslušné události, které se stal 

svědkem. Patří zde také rozhovor realizovaný prostřednictvím telekomunikační techniky nebo 

satelitního videotelefonu z jakéhokoli místa na celém světě. Jelikož odborná literatura věnuje 

pozornost technikám přípravy a vedení rozhovoru, je rozhovor pokládán za důležitý 

zpravodajský žánr.  

Ve zprávách se obvykle využívá rozhovor jako živý dialog mezi moderátorem 

a oprávněnou osobou, která nám může k dané události říct více informací. Poté může mít 

rozhovor podobu tzv. dialogizované10 televizní zprávy. Častěji se však rozhovor využívá 

v kombinaci s obrazovým příspěvkem, který pomůže vyobrazit téma daného rozhovoru. 

Exkluzivní rozhovor s významnou osobností má své zvláštní postavení. Takovýto rozhovor 

může být vysílán naživo ze studia nebo může být předtočený ať už v jakémkoli prostředí 

(domácím, pracovním apod.). 

Dle nejnovějších trendů v televizním zpravodajství vychází najevo, že se bude vývoj 

zaměřovat na totální prostorovou a časovou dostupnost obrazové informace a hlavně na její 

okamžité a pohotové šíření. Tímto se do pozadí dostane žánrová pestrost a rozmanitost, 

způsob prezentace či změna zaměření rozhovoru. Důkazem toho je i zvyšování množství 

živých telefonátů a vstupů do zpravodajských relací. Reportéři svými živými vstupy zasahují 

do zpráv s naléhavými informacemi ať už z významných domácích nebo zahraničních 

událostí. Pokud se jedná o mimořádné situace, může reportér dokonce i přerušovat vysílání. 

Stále častěji se v televizních relacích objevují i záběry, které bezprostředně zachycují důležité 

nebo neobvyklé události z jakéhokoli místa na celém světě. Může se jednat o záběry 

z mobilních telefonů či digitálních fotoaparátů apod. K natáčení a získávání lepších, 

kvalitnějších a přístupnějších záběrů pomáhá také stále dokonalejší, pohotovější a mobilnější 

záznamová technika. (Osvaldová, 2011) 

                                                 
10 tzn. zpracování původního textu do podoby dialogu 
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2.2.8 Media relations 

Zpravodajství patří společně s filmem, publicistikou, reklamou a propagandou, jakožto 

masmediální produkce ovlivňující mínění, k public relations11. Masová média jsou hlavním 

nástrojem dnešního public relations, jenž slouží k přenosu sdělení. Masová média mají silné 

působení na vytváření společenského povědomí a názoru.  

Takřka všichni sledujeme televizi, čteme noviny, posloucháme rádio či brouzdáme 

v „síti sítí“. Základní disciplínou public relations jsou tudíž vztahy s médii (media relations). 

Díky masmédiím získávají události často větší význam, než ve skutečnosti mají. Události 

tímto získávají celospolečenský význam, díky kterému mají silný vliv na společenské 

procesy. (Ftorek, 2009) 

2.3 Televizní stanice 

2.3.1 TV Nova 

Mezi přední české soukromé televizní stanice patří TV Nova, jejíž sídlo se nachází 

v Praze. Roku 1993 získala televize licenci na vysílání, avšak první vysílání se uskutečnilo 

až 4. února 1994 v Praze. V této době byla TV Nova první českou celostátní soukromou 

televizí. TV Nova je nejsledovanější televizí v Česku. Provozovatelem této televizní stanice je 

mediální společnost CET 21 spol. s r.o., jenž spadá pod zahraniční společnost CME. TV Nova 

je dostupná jak v ČR, tak i na Slovensku. (Wikipedie, 2014a)  

Hlavní zpravodajskou relací TV Nova jsou Televizní noviny. Televizní noviny tvoří 

tyto čtyři relace: Ranní Televizní noviny, Polední Televizní noviny, Odpolední Televizní 

noviny a samotné Televizní noviny. Ranní Televizní noviny zavedla TV Nova při rozšiřování 

zpravodajských relací 14. února 2011. Ranní Televizní noviny jsou součástí Snídaně s Novou 

a zahrnují také Sportovní noviny, Počasí a Dopravu. Ranní Televizní noviny trvají necelých 

10 minut. Polední Televizní noviny byly rovněž zavedeny 14. února 2011 při rozšiřování 

zpravodajství. Můžeme je vidět vždy ve 12 hodin, a to každý všední den. Polední Televizní 

noviny se vysílají společně se Sportovními novinami a Počasím a trvají zhruba 20 minut. 

Odpolední Televizní noviny se poprvé objevily na televizních obrazovkách 5. února 2007. 

Zaměřují se více na regionální zpravodajství a jejich vysílací čas je každý všední den 

v 17 hodin. Společně se Sportovními novinami a Počasím je doba jejich trvání 30 minut. 

Televizní noviny jsou nejstarší zpravodajskou relací, jejíž vysílání započalo prvním dnem 

                                                 
11 vztahy s veřejností 



23 
 

vysílání TV Nova, a to 4. února 1994. Televizní noviny informují o aktuálním dění z Česka, 

ale také z celého světa. Jedná se o dlouhodobě nejsledovanější zpravodajskou relaci v ČR. 

Vysílají se každý den v 19:30 hodin a v současné době trvají zhruba 50 minut. Součástí 

Televizních novin jsou také Sportovní noviny a Počasí. Do 7. listopadu 2013 byly ještě 

vysílány Noční Televizní noviny, které byly z důvodu nízké sledovanosti zrušeny. (Wikipedie, 

2014c) 

2.3.2 Česká televize 

ČT je jediná česká veřejnoprávní televizní společnost. Působnost ČT je určena 

zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi. ČT je právnickou osobu, pro kterou zákon 

neuvádí žádné speciální označení její právní formy a byla založena k 1. lednu 1992. 

V současné době vysílá ČT těchto šest kanálů: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art. 

Sídlo ČT je v Praze a televizní studia, která se na vysílání podílejí regionálním 

zpravodajstvím, se nacházejí v Brně a Ostravě. Finance na provoz získává ČT 

z koncesionářských poplatků12, z vlastní podnikatelské činnosti a prodejem reklamního času. 

ČT vyrábí vlastní pořady, podporuje českou kinematografii a zabývá se charitativní činností. 

(Wikipedie, 2014b) 

Hlavní zpravodajskou relací ČT jsou Události. Vysílají nejdůležitější zprávy 

uplynulého dne, které se uskutečnily v ČR i ve světě. Součástí zpravodajství jsou také Branky, 

body, vteřiny a Počasí. Události jsou vysílány od samotného vzniku ČT1, tedy 1. ledna 1993 

a od roku 2005 rovněž na ČT24. Délka Událostí je ve všední dny 48 minut a o víkendech 

45 minut. (Wikipedie, 2014d) 

2.4 Kvantitativní a kvalitativní analýza 

Výzkum této diplomové práce bude zaměřen na příspěvky vybraných celostátních 

sdělovacích prostředků (ČT a TV Nova) o jednotlivých krajských městech ČR. Tímto 

se budeme zabývat problematikou značně opomíjenou a nedoceněnou.  

Kvantitativní analýzu a její následnou interpretaci budeme orientovat na počet 

příspěvků z krajských měst vztažených k počtu obyvatel žijících na tomto území. Počet 

obyvatel je velmi důležitým faktorem pro zachycení a objasnění prostorového 

sociálně-ekonomického vývoje. Součástí kvantitativní analýzy je index medializace, který 

je vypočítán podle vzorce (2.4). Tento index slouží pro porovnání všech krajských měst ČR, 

                                                 
12 tj. zákonem určený měsíční odvod majitelů televizorů a rozhlasových přijímačů   
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co se týče počtu mediálních příspěvků vztažených k počtu obyvatel města. Čím vyšší hodnoty 

index dosáhne, tím vyšší mediální pozornost je městu přikládána. Pro své nízké hodnoty je 

index uváděn v promilích.  

	 =
č 	 á í 	 ří ě ů

č 	
∙ 1000						[‰]                        (2.4) 

Kvalitativní analýza a její následná interpretace bude založena na obsahové skladbě 

příspěvků celostátního vysílání o jednotlivých krajských městech. V této části práce budeme 

vycházet ze zpravodajských relací: 

• Události ČT (dále jen Události), 

• Televizní noviny TV Nova (dále jen Televizní noviny). 

Kvantitativní a kvalitativní analýzy se budou v práci částečně překrývat z důvodu 

charakteru použitých dat. Pro analýzy využijeme vstupní data, jež mají charakter časových 

řad. Všechna tato data budou vztažena na krajská města ČR. Časové řady budou znázorněny 

za období 2004 – 2010. Jelikož se jedná o poměrně novou tématiku, nejsou časové řady příliš 

dlouhé. Přestože budou časové řady krátké, poskytnou nám alespoň základní přehled 

o tendencích vývoje v oblasti teritoriálních mediálních referencí. (Sucháček, 2013b) 

2.5 Metodický postup 

Při analytickém rozboru mediální prezentace zkoumaných krajských měst ČR budou 

použita data společnosti Media Tenor. Budeme sledovat množství jednotlivých příspěvků 

o krajských městech v rámci celostátního vysílání. Údaje jsou členěny dle jednotlivých 

krajských měst, období vysílání, tematického zaměření a charakteru televizních pořadů. Mezi 

hlavní odběratele dat společnosti Media Tenor jsou televizní korporace ČT nebo CET 21, 

spol. s r.o. (TV Nova). V rámci této práce budou použity pouze televizní zpravodajské relace, 

protože jim je přisuzován nejvyšší stupeň dopadu na diváky.  

Z výzkumů agenda-setting vychází najevo, že tematická agenda zpravodajských médií 

se z velké části překrývá. Z tohoto důvodu není tak důležité, zda jsou předmětem analýzy 

média tištěná či televizní. Díky výsledkům několika studií můžeme konstatovat, že televizní 

stanice z velké části reprezentují tištěná a rozhlasová zpravodajská média.  

V kvantitativní části této práce se budeme opírat o data společnosti Media Tenor 

a o veřejně dostupné zdroje Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ). Budeme zjišťovat 
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množství zpravodajských příspěvků o krajských městech ČR v daných časových obdobích, 

počty obyvatel krajských měst a vzdálenost jednotlivých krajských měst od hlavního města 

Prahy. V kvantitativní analýze zanalyzujeme jednotlivé časové řady za všechny krajská města 

s orientací na vývojové trendy, sezónnost apod. Zpracujeme základní popisné statistiky 

a srovnáme je v čase.  

Kvalitativní část práce zaměříme na analýzu a hodnocení zpravodajských tematických 

okruhů se spojitostí ke zkoumaným krajským městům. Tyto tematické okruhy obsahují 

jednotlivé hospodářské, environmentální a sociální složky života v krajských městech. 

„Příspěvky ve sdělovacích prostředcích přitom nejsou interpretovány subjektivně, ale podle 

předem definované metodiky, tzv. kódovací knihy. Data se pro tuto kódovací knihu získávají 

jednotným způsobem. Nejde zde pouze o klasifikaci informací, ale rovněž jejich rozklíčování 

a interpretaci. Interní materiály společnosti Media Tenor upozorňují na vysokou validitu13 

a reliabilitu14 těchto dat.“ (Sucháček, 2013b) 

V této práci využijeme při zkoumání zvolené problematiky metodu analýzy. Díky této 

metodě rozčleníme problém na jednodušší části prostřednictvím jednotlivých ukazatelů, 

grafických a tabulkových znázornění. Co se týče grafického znázornění, využijeme grafy 

pruhové, sloupcové a spojnicové. Ve většině tabulek využíváme metody semafor, která slouží 

pro lepší orientaci ve vývojových řadách. Rovněž v práci použijeme metodu komparace, díky 

které srovnáváme jednotlivá zjištěná data a metodu dedukce, díky níž logicky vyvodíme 

závěr. Data pro socioekonomickou charakteristiku zjišťujeme z ČSÚ, který je ústředním 

orgánem státní správy ČR. ČSÚ je hlavním orgánem státní statistické služby. Koordinuje sběr 

a zpracování statistických údajů o obcích, městech, správních obvodech, okresech, krajích, 

regionech soudržnosti a celkově o ČR. Vydává Statistickou ročenku ČR a mnoho dalších 

publikací. Informace jsou určeny pro orgány státní správy i veřejnost. Veškerá data ČSÚ jsou 

zdarma poskytována na internetu. (ČSÚ, 2012) Data z ČSÚ pro socioekonomickou 

charakteristiku krajských měst ČR budou zjišťována za obce s rozšířenou působností (dále jen 

ORP) z důvodu neexistence některých dat za krajská města. Výjimku tvoří pouze hlavní 

město Praha. 

                                                 
13 tj. platnost 
14 tj. spolehlivost výzkumné metody nebo techniky 
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3 Socioekonomická charakteristika krajských měst 

3.1 Praha 

Praha je hlavním a zároveň největším městem ČR. Město leží na řece Vltavě, téměř 

ve středu Čech. Hlavní město se rozkládá na ploše 496 km2 a žije zde zhruba 1,25 mil. 

obyvatel. Historické centrum Prahy se roku 1992 zapsalo na Seznam světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO. Nejvyšším bodem je vrch Teleček v nadmořské výšce 

399 m n. m. a nejnižším bodem je hladina Vltavy u Suchdola v nadmořské výšce 177 m n. m.  

Město má specifické postavení obce i kraje zároveň. Prahu tvoří 22 městských 

(správních) obvodů a 57 samosprávných městských částí. Praha je místem, kde sídlí prezident 

republiky, vláda, vrchní soud a nespočet dalších důležitých úřadů. Metropole je považovaná 

za jedno z nejkrásnějších historických měst v Evropě. Od roku 1784 do roku 1920 

se používalo pro Prahu pojmenování Královské hlavní město Praha. Město má rovněž několik 

přívlastků, nejčastěji slýcháme „Praha matka měst“ nebo „Praha stověžatá“. Mezi 

nejvýznamnější části Prahy patří Staré Město, Malá Strana, Josefov, Vyšehrad a Vinohrady.  

Ještě donedávna zastupovala průmysl ve městě společnost Avia, jejíž výroba má být 

zrušena a přesunuta do Indie. V Praze působí internacionální farmaceutická společnost 

Zentiva, jenž expanduje na mezinárodní trhy. Oblast potravinářského průmyslu zastupují 

firmy jako Pivovary Staropramen s.r.o. a Zott, s.r.o., jenž se zabývá výrobou mléčných 

výrobků. Své sídlo má zde také firma Vitana, a.s., BONDUELLE, spol. s r.o., H. J. Heinz 

CR/SR a.s., či výrobce minerálních vod Ondrášovka, a.s. 

Praha je známá také díky sportovnímu dění. Mezi významné fotbalové týmy patří AC 

Sparta Praha, SK Slavia Praha, FK Viktoria Žižkov, FK Dukla Praha a Bohemians 1905. 

Mezi nejznámější hokejové týmy patří HC Slavia Praha a HC Sparta Praha. 

K nejvýznamnějším sportovním událostem patří Memoriál Luboše Tomíčka, který je druhým 

nejstarším závodem tohoto typu v ČR. Mimo jiné se zde konají běžecké závody Mattoni 

Grand Prix, „Avon pochod proti rakovině prsu“, Mistrovství ČR ve fotbal freestylu či Czech 

Open – Mezinárodní florbalový turnaj. (Anon., 2013b) 

Prahu můžeme vnímat jako jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst 

Evropy, a to díky vysoké koncentraci architektonických památek. V centru najdeme přes 

1 200 kulturních a historických staveb. Celkově je v Praze téměř 3 000 historických či 
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kulturních objektů. (Anon., 2013a) Mezi nejvýznamnější památky nejen Prahy, ale celé ČR, 

patří Pražský hrad společně s Katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Bazilikou sv. Jiří, 

Zlatou uličkou, Letohrádkem královny Anny a dalšími. Na místě původního Juditina mostu 

byl roku 1357 postaven Karlem IV. Karlův most, jenž je vyzdoben 30 sochami a sousošími. 

Jedná se o nejstarší dochovaný pražský most. Součástí tohoto mostu jsou Malostranské 

mostecké věže a Staroměstská mostecká věž, která je vstupní branou na Karlův most 

ze Starého Města. Chloubou města je Staroměstská radnice s orlojem, ze kterého každou 

hodinu vystupuje 12 apoštolů. Jednou z nejvýraznějších památek pozdně gotické Prahy je 

Prašná brána. Vyšehrad byl roku 1962 vyhlášen národní kulturní památkou a Vyšehradský 

hřbitov se Slavínem patří k nejvýznamnějším pražským, ale také českým hřbitovům. 

Na tomto místě byla pohřbena spousta umělců, skladatelů, herců, spisovatelů apod. Mezi další 

památky můžeme zařadit Židovské město, kostel Panny Marie Vítězné, kostel sv. Mikuláše, 

Loretu a nejpůsobivější gotickou sakrální stavbu Prahy - Týnský chrám.  

Největším pražským náměstím s největším počtem plastik je Karlovo náměstí 

se sochou sv. Václava na koni. Nejvýznamnější stavební památkou české novorenesanční 

architektury je Rudolfinum, které slouží k pořádání společenských akcí, koncertů či výstav.  

Klementinum, je druhou největší stavbou po Pražském hradu. Tato stavba je jedním 

z největších stavebních komplexů v Evropě. V Klementinu si můžeme prohlédnout 

Astronomickou věž, Zrcadlovou kapli či Barokní knihovní sál a využívá se také pro koncerty, 

či svatby. Petřínská rozhledna na vrchu Petřín poskytuje nádherný výhled na celou Prahu. 

Výška rozhledny je 63,5 m a na vrchol, až k vyhlídkové kabině, je třeba zdolat 299 schodů. 

Ke kulturnímu bohatství hlavního města Prahy neodmyslitelně patří divadelní scéna. 

Národní divadlo uvádí operní, baletní či činoherní představení. Stavovské divadlo je světově 

proslulé premiérou Mozartovy opery Don Giovanni, kterou věnoval Mozart Pražanům. Státní 

opera Praha sídlí v novorenesanční budově poblíž Václavského náměstí. Činoherními scénami 

vyniká Divadlo na Vinohradech. Mezi menší scény patří Divadlo Na zábradlí, Semafor, 

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana či Dejvické divadlo.  

Nejstarším a největším muzeem ČR je zajisté Národní muzeum, které je hlavní 

budovou Václavského náměstí. Pod Národní muzeum spadají expozice Přírodovědeckého 

muzea, Historického muzea, Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, 

Českého muzea hudby a Knihovny Národního muzea. Národní technické muzeum čítá 

přes 50 tis. inventárních jednotek. Jsou zde vystaveny unikáty jako astronomické přístroje, 
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s nimiž pracoval Tycho de Brahe a Jan Kepler, nejstarší dochovaný vůz Bugatti, první u nás 

vyrobený automobil, apod. První muzeum věnované životu a dílu Alfonse Muchy je umístěno 

v historickém centru Prahy.  

Praha je známá, jako město s nejvyšším počtem vysokých škol. Mezi ně 

neodmyslitelně patří Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická, České vysoké učení 

technické, Policejní akademie ČR, Vysoká škola chemicko-technologická, Česká zemědělská 

univerzita, Akademie múzických umění, Akademie výtvarných umění, Vysoká škola 

zdravotnická a mnohé další. 

Území města Prahy je každoročně využíváno pro pořádání koncertů a festivalů 

světových i českých významných osobností. Každoročně se zde konají Letní Shakespearovské 

slavnosti, Sen letní noci, ProART festival, FebioFest a mnoho dalšího. 

Nejen rodiny s dětmi mohou v Praze navštívit Mořský svět, Red Bull letecký den, 

Království železnic, Akvárium Pod hladinou Vltavy, Po stopě Karla Maye, Tutanchamon – 

Jeho hrob a poklady, případně výstavu Hry a hlavolamy. Zoologická zahrada v Troji má přes 

60 ha pozemků, na kterých můžeme vidět širokou škálu nejrůznějších zvířat z celého světa.  

Prahu si každý jistojistě spojí s mnoha významnými osobnostmi, jak českými, tak 

světovými. Např. se skladatelem Ludwigem van Beethovenem, Wolfgangem Amadeem 

Mozartem, spisovatelem Karlem Čapkem, skladatelem Antonínem Dvořákem, básníkem 

Jaroslavem Seifertem a mnoho dalšími. (Anon., 2013b) 

Socioekonomická charakteristika 

V tabulce 3.1 lze vidět vybrané ukazatele socioekonomické charakteristiky pro Prahu. 

V prvé řadě uvádíme vývoj počtu obyvatel, který se za celé sledované období neustále 

zvyšuje z důvodu příznivých podmínek pro život obyvatel ve městě. Nárůst počtu obyvatel 

ve městě je způsoben převážně stěhováním do města, přirozený přírůstek zde hraje minimální 

roli. Nárůst je zapříčiněn hlavně migrací obyvatel v produktivním věku, kteří se stěhují 

do Prahy za pracovními příležitostmi. Jelikož se jedná o hlavní město, je zde stabilně vyšší 

počet obyvatel než v ostatních krajských městech. 

Jelikož je Praha hospodářským centrem státu, má z hlediska ekonomiky výhradní 

postavení v ČR. Sídlí zde většina zahraničních firem, finančních institucí a hlavní orgány 

státní správy, což má podstatný vliv na ekonomiku. Ekonomický výkon Prahy vytváří stabilně 

čtvrtinu celostátního HDP. Vyšší úroveň HDP/1 obyvatele je pro metropole, jako je Praha, 
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typická. Je to způsobeno mimo jiné tím, že zde pracuje velká část mimopražských obyvatel, 

kteří zde vytvářejí přidanou hodnotu. (ČSÚ, 2012) Vývoj HDP/1 obyvatele vykazuje neustálý 

růst (krom roku 2009). Ekonomika ČR, tažená převážně Prahou, roste. Díky tomu docházelo 

k růstu HDP/1 obyvatele. V roce 2009 došlo k poklesu této hodnoty, což bylo důsledkem 

dopadů světové hospodářské krize. Avšak Praha se začala velmi rychle ekonomicky zotavovat 

a nadále dochází opětovně k růstu této hodnoty. 

Ekonomická situace, z hlediska míry registrované nezaměstnanosti, je v Praze 

na nejnižší úrovni v rámci celé ČR. Oproti průměru ČR vykazovala Praha v roce 2011 

hodnotu nižší o cca 4,5 p. b. (viz příloha č. 1). Nízké hodnoty jsou spojeny s celkovou 

ekonomickou situací v Praze, která je nejvyšší v ČR. Kolísavý vývoj míry registrované 

nezaměstnanosti je obdobný ve všech krajských městech ČR. V roce 2009 můžeme vidět 

nárůst z důvodu dopadů světové hospodářské krize. U Prahy není však nárůst tak prudký, jako 

u ostatních měst naší země. 

V rámci sektorové zaměstnanosti vidíme minimální zanedbatelný podíl zaměstnanosti 

v zemědělství, lesnictví a rybářství. Jelikož se jedná o velkoměsto, zemědělská půda je zde 

velmi ojedinělá. Zaměstnanost v průmyslu a stavebnictví se pohybuje okolo 17 % 

a zaměstnanost ve službách přes 80 %, což není nic neobvyklého. 

Průměrná hrubá měsíční mzda se pohybuje vysoce nad průměrem ČR. Rozdíl oproti 

průměru ČR je zhruba v rozpětí 5 až 7 tis. V následující tabulce lze vidět, že průměrná hrubá 

měsíční mzda je neustále rostoucí z důvodu neustále zvyšující se sociální a ekonomické 

úrovně ve městě. 

Tab. 3.1: Vybrané ukazatele pro hlavní město Prahu na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 
1 160 
118 

1 161 
938 

1 165 
581 

1 170 
571 

1 181 
610 

1 188 
126 

1 212 
097 

1 233 
211 

1 249 
026 

1 257 
158 

1 241 
664 

HDP / 1 obyv. (v Kč) 485 777 519 234 552 425 598 807 639 470 687 133 759 758 797 479 763 959 780 380 786 057 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

3,39 3,73 4,02 3,58 3,25 2,72 2,16 2,14 3,66 4,07 3,95 

Zaměstnanost 
v zeměd., lesnictví a 
rybářství (v %) 

0,7 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 

Zaměstnanost 
v průmyslu a 
stavebnictví (v %) 

21,6 20,8 21 20,2 19,9 19,6 17,6 18,4 19,8 18 17,1 

Zaměstnanost ve 
službách (v %) 

77,7 78,6 78,6 79,5 79,5 79,9 82,2 81,5 79,8 81,6 82,6 

Průměrná hrubá 
měsíční mzda (v Kč) 

20 800 20 364 21 590 22 914 23 552 25 175 26 896 28 830 30 028 30 842 31 212 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 
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Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Praze slouží příloha č. 2.  

3.2 Brno 

Brno je hlavním městem Jihomoravského kraje, centrem jižní Moravy a má ideální 

polohu ve středu Evropy. Brno je druhým největším městem ČR s takřka 400 tis. obyvateli. 

(Anon., 2013c) Město leží v nadmořské výšce 190 až 479 m n. m., má rozlohu 230,22 km2 

a nalézá se v příjemné kotlině na křižovatce evropských dálnic. V okruhu Brna se nachází 

významné evropské metropole jako Vídeň a Bratislava, které jsou vzdáleny od města 

cca 200 km. Od Prahy je Brno vzdáleno vzdušnou čarou 185 km. (Anon., 2010a) Město 

se dělí na 29 městských částí. Ve městě můžeme nalézt letiště s mezinárodním statusem 

a právem je pokládáno za významný železniční uzel. V Brně sídlí Ústavní soud ČR, Nejvyšší 

správní soud, Nejvyšší soud a také Nejvyšší státní zastupitelství ČR.  

Brno je mimo jiné známé díky místním i mezinárodním festivalům. Každoročně je 

ve městě pořádán festival zábavy Brno – město uprostřed Evropy, jehož součástí je i největší 

soutěžní show ohňostrojů ve střední Evropě, Ignis Brunensis („Plamen Brněnský“).  

Brno je město, jehož ekonomika prochází v současnosti transferem na lehký průmysl, 

logistiku a služby. Mezi světoznámé brněnské firmy patří strojírny Zetor, jež se zabývají 

výrobou traktorů. Dále se ve městě nachází průmyslová zóna Černovická terasa, kde 

se nachází mnoho nových firem zaměřených nejen na lehký průmysl. Tato průmyslová zóna 

je jednou z předních strategických zón na území ČR. 

Brno je ve světě známo jako místo značně navštěvovaných a obchodně úspěšných 

veletrhů a výstav, jež se pořádají v areálu Veletrhů Brno, jednoho z nejkrásnějších 

a největších evropských výstavních areálů. Koná se zde např. Autosalon, Mezinárodní 

strojírenský veletrh a mnoho dalších. (Anon., 2013c) 

Také za hranicemi ČR je Brno známo díky automotodromu, Masarykově okruhu, jenž 

je moderním areálem s pověstí jednoho z nejbezpečnějších okruhů světa a díky svému 

umístění v lesnaté krajině je také jedním z nejhezčích. Nejvýznamnější akcí, pořádanou 

na tomto okruhu, je každoroční závod mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix ČR. 

(Anon., 2010a) 

Město Brno rovněž známé jako centrum vědy, výzkumu a inovací. V nádherném 

areálu brněnského výstaviště se pořádá každoročně více než padesát veletrhů v mnoha 
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různých oborech, od stavebnictví a strojírenství přes módu až k cestování. Brno je vnímáno 

v rámci ČR jako město kultury, jelikož zde působí celá řada divadel, muzeí, galerií a klubů. 

Nachází se zde desítky galerií a muzeí, jež lákají své návštěvníky na výstavy obrazů, 

sochařských děl, fotografií, interaktivní technické expozice, historické dopravní prostředky, 

či objevování pravěkého života. (Anon., 2013d) Patří zde např. Muzeum města Brna, 

Moravské zemské muzeum, Mendelovo muzeum, Technické muzeum v Brně, Národní 

divadlo v Brně, Městské divadlo Brno a nespočet dalších. 

Město se pyšní celou řadou historických i kulturních památek. Mezi nejznámější 

památky, jež se nacházejí na území Brna, patří královský hrad Špilberk, kde sídlí Muzeum 

města Brna. K návštěvě láká původní románská bazilika, Katedrála sv. Petra a Pavla. Chrám 

společně s hradem Špilberk tvoří typickou siluetu města Brna. Perlou brněnské moderny 

a stěžejní dílo světové funkcionalistické architektury je vila Tugendhat, která je od roku 2001 

zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Mezi památky města patří zajisté 

Starobrněnský klášter a chrám Nanebevzetí Panny Marie, jež obdržel v roce 1987 od papeže 

Jana Pavla II. titul basilica miror. Kostel sv. Jakuba patří mezi nejcennější památky pozdní 

gotiky v ČR z přelomu 14. a 15. století. K dalším památkám Brna patří Kapucínská hrobka, 

novogotický evangelický chrám Červený kostel, Stará radnice – nejstarší světská stavba 

různých stavebních slohů a Měnínská brána, jež je jedinou dochovanou městskou bránou 

středověkého hradebního systému. Město se může chlubit také nejstarší divadelní budovou 

ve střední Evropě, Redutou, jež v současnosti využívá Národní divadlo v Brně. 

Novorenesanční Mahenovo divadlo se zapsalo do historie jako první divadelní budova 

v Evropě osvětlená elektrickými žárovkami. Významnou památkou je také židovský hřbitov, 

jenž patří k největším na Moravě. (Anon., 2010a)  

Brno je městem univerzitním s velkým počtem vysokých škol. V současnosti zde 

můžeme nalézt 6 vysokých škol se 27 fakultami. Mezi nejznámější patří Masarykova 

univerzita, dále Vysoké učení technické, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 

Univerzita obrany Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita a Janáčkova akademie 

múzických umění. V současnosti zde můžeme nalézt i šest soukromých vysokých škol. 

S Brnem je spojena celá řada významných osobností, které zde působily. Např. 

hudební skladatel Leoš Janáček, hudební skladatel a nositel dvou Oscarů Erich W. Korngold, 

matematik a filozof Kurt Gődel a světoznámý fyzik Ernst Mach. Ve městě se jistou dobu 

zdržoval a koncertoval W. A. Mozart a také Bedřich Smetana. Mezi spisovatele, jež působili 
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v Brně, patří Jiří Mahen a Rudolf Těsnohlídek, sochař Josef Kubíček, malíř Antonín 

Procházka a mnozí další. (Anon., 2013c) 

Socioekonomická charakteristika 

Tabulka 3.2 znázorňuje socioekonomickou situaci v ORP Brně. Vývoj počtu obyvatel 

je ve městě poněkud kolísavý a pohybuje se mezi 366 až 379 tis. Na vývoji se podílí 

jak přirozený přírůstek, tak přírůstek stěhováním, avšak druhý zmíněný přírůstek hraje 

podstatně důležitější roli. Do roku 2006 docházelo meziročně k mírnému poklesu z důvodu 

vystěhovávání obyvatel z města a od roku 2007 se do Brna lidé opět začali ve větší míře 

stěhovat. Brno je druhým největším, ale také druhým nejlidnatějším městem v ČR. 

Svého maxima dosáhla míra registrované nezaměstnanosti v Brně v roce 2003. Poté 

docházelo ke zlepšování ekonomické situace, a to nejen ve městě, ale v celé ČR. Světová 

hospodářská krize se projevila, a to v roce 2009, kdy došlo k nárůstu míry registrované 

nezaměstnanosti o zhruba 2,5 p. b., na 8,17 %. V roce 2011 se Brno pohybovalo přesně 

uprostřed tabulky, tedy na 7. místě v rámci krajských měst ČR, co se týče míry registrované 

nezaměstnanosti. V posledních letech vykazuje Brno nižší hodnoty než je průměr ČR (viz 

příloha č. 1). Hodnoty tohoto ukazatele také odráží počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 

(dále jen VPM). Se zvyšující se mírou registrované nezaměstnanosti roste počet uchazečů 

na 1 VPM a naopak. 

Tab. 3.2: Vybrané ukazatele pro ORP Brno na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 373 272 370 505 369 559 367 729 366 757 366 680 368 533 370 592 371 399 371 371 378 965 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

8,59 10,04 10,87 10,82 9,21 7,88 5,98 5,75 8,17 8,56 8,15 

Uchazeči na 1 VPM 11,9 25,4 25,9 19,0 7,3 7,4 2,1 4,2 12,4 14,4 25,6 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Brně slouží příloha č. 3. 

3.3 Ostrava 

Ostrava je třetím největším městem ČR, jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Metropole 

Moravskoslezského kraje má příznivou strategickou polohu, nachází se zhruba 10 km jižně 

od hranice s Polskem a 50 km západně od hranice se Slovenskem. Ostrava má rozlohu 

214 km2 a je vzdálená od Prahy 275 km. Metropolí protékají řeky Odra, Ostravice, Opava 
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a Lučina. Ostravu tvoří 23 městských obvodů a žije zde zhruba 300 tis. obyvatel. Město leží 

v nadmořské výšce 208 až 334 m n. m. 

Přestože se Ostrava již v mnoha směrech a ohledech změnila, pořád je vnímána 

jako jedno z hlavních průmyslových center. Celorepublikově je Ostrava pořád spojována 

se znečištěným prostředím a se smogem. Ne nadarmo se jí říká „černé město“. Ostrava je také 

známá díky svým Vítkovickým železárnám či Arcelor Mittalu. Město je úzce spojeno 

s hudebními festivaly, hlavně s mezinárodně známým festivalem Colours of Ostrava. 

Celosvětově se o Ostravě mluví také díky tenisovému turnaji, Davisově poháru, jež se 

ve městě koná již řadu let. V oblasti sportu je také mezinárodně známá díky atletickému 

meetingu Zlatá tretra Super Grand Prix. V roce 2004 se město proslavilo díky Mistrovství 

světa v ledním hokeji, jež se konalo v multifunkční hale ČEZ Aréna. V roce 2008 žila Ostrava 

pořádáním Mistrovství světa ve florbalu. S Ostravou je jistojistě spojen známý fotbalový klub 

Baník Ostrava a hokejový klub Vítkovice Steel. 

Ostrava je věhlasně známá, a to nejen v ČR, díky své ulici Stodolní, jež se nachází 

v centru města. Sídlí zde zhruba 60 zábavních klubů a ne nadarmo se jí říká ulice „která nikdy 

nespí“. Sláva Stodolní ulice již přesáhla hranice naší země. Za skvělou atmosférou se sem 

sjíždějí také lidé ze Slovenska, Polska, Německa či Velké Británie.  

V Ostravě se nachází velký počet památek. Největší hornické muzeum v ČR, Landek 

Park, se nachází v Ostravě - Petřkovicích. Expozice Landeku mapují vývoj těžby uhlí 

na Ostravsku a Karvinsku. Landek proslul také jedinečným nálezem Landecké venuše, jediné 

štíhlé venuše v Evropě. V areálu je také rekonstruováno pravěké sídliště lovců mamutů. 

Národní kulturní památkou, zapsanou i na seznam Evropského kulturního dědictví, je Dolní 

oblast Vítkovice. Důl, koksovna a pece tvoří tzv. „Ostravské Hradčany“. K vidění je zde Malý 

svět techniky, což je interaktivní muzeum ve stylu knih Julese Verna. Národní kulturní 

památka Důl Michal slouží jako muzeum, jež představuje pracovní den horníka.  

Prvně založené muzeum ve městě je Ostravské muzeum, ve kterém můžeme vidět 

např. uměleckohistorické sbírky, historii města či přírodu zdejší oblasti. V muzeu Mlejn jsou 

k vidění dobové předměty z mlýnů, nářadí sekerníků, sbírka peněz apod. V Muzeu citer 

můžeme naopak vidět ojedinělou kolekci citerových nástrojů vyrobených v českých zemích. 

V Ostravě je také k vidění Muzeum Keltičkova kovárna mapující prvopočátky hornictví 

ve městě a Hasičské muzeum, v němž můžeme shlédnout historii požární ochrany v Ostravě 
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a vývoj technických prostředků. V pivovaru Ostravar se nachází Pivovarské muzeum, jehož 

velkou atrakcí je více než 60 let starý výčepní pult. 

Na území města se nacházejí čtyři divadla. Národní divadlo moravskoslezské sídlí 

ve dvou budovách, v Divadle Jiřího Myrona a v Divadle Antonína Dvořáka. Svou úrovní 

se divadlo řadí ke špičce českého divadelního umění. Divadlo loutek Ostrava je svým pojetím 

a technickým vybavením nejmodernější budovou loutkového divadla ve střední Evropě. 

Každý lichý rok pořádá divadlo mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse Ostrava. 

Navštívit lze rovněž Divadlo Petra Bezruče či Komorné scénu Aréna, která patří 

k nejmladším a nejmenším divadelním scénám v ČR.  

Mezi historické a kulturní památky města Ostravy můžeme zařadit např. Katedrálu 

Božského Spasitele, která je druhým největším chrámem na Moravě a ve Slezsku. Katedrála 

je jednou z nejkrásnějších církevních památek ve městě. Nejstarší dochovanou stavební 

památkou v Ostravě je farní kostel sv. Václava. Největším skvostem lidové architektury 

v Moravskoslezském kraji je farní kostel sv. Kateřiny panny a mučednice. Mezi národní 

kulturní památky ČR byl zařazen evangelický Kristův kostel, nazývaný též „Červený kostel“. 

Na Slezskoostravském hradě jsou k vidění stálé expozice o historii objektu a města 

Ostravy, hradní sklepení s čarodějnicemi, akvária se sladkovodními rybami apod. Svět 

miniatur Miniuni zahrnuje více než 30 modelů významných budov evropských měst 

v měřítku 1:25 jako např. Eiffelova věž, londýnský Big Ben či Braniborská brána. Součástí 

areálu jsou také stavby Divů starověku, železniční tratě s vláčky a vodní cesty s parníkem. 

Pohádkový sklep strašidel se nachází v podzemních sklepeních prostor výstaviště Černá 

louka.  

Mezi architektonické skvosty města patří Galerie výtvarného umění, která je největší 

a nejstarší ostravskou galerií. Sbírková galerie se může chlubit cennou sbírkou evropského 

umění, španělského umění 20. století a např. českého umění 19. a 20. století. Vyhlídková věž 

Nové radnice je významnou dominantou města, ze které je nádherný výhled do širokého okolí 

včetně Beskyd a nedalekého Polska. Nová radnice je největší radniční budovou v ČR. 

K největším kulturním zařízením ve městě patří Dům kultury města Ostravy, ve kterém mimo 

jiné našla své sídlo Janáčkova filharmonie Ostrava.  

V Ostravě sídlí dvě univerzity, VŠB-TU Ostrava, na které se nachází sedm fakult 

a Ostravská univerzita, na které se nachází šest fakult. Ostrava se pyšní největším 
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univerzitním campusem a nejmodernější konzervatoří v ČR, Janáčkovou konzervatoří. 

(Anon., 2013e) 

Socioekonomická charakteristika 

V tabulce 3.3 je představen vývoj počtu obyvatel, který je v Ostravě neustále klesající. 

Do roku 2003 se na vylidňování města podílí rovnoměrně záporný přirozený přírůstek 

a záporný přírůstek stěhováním. Od roku 2004 se na vylidňování podílí pouze migrace 

obyvatelstva z města. Za migrací obyvatelstva stojí vysoká míra nezaměstnanosti a špatné 

životní prostředí, jež obyvatelé Ostravy vnímají jako největší problém tohoto města. Jako 

další problém města můžeme uvést také vysokou kriminalitu. Přes to všechno se ORP Ostrava 

umístila na třetím místě s nejvyšším počtem obyvatel. 

Míra registrované nezaměstnanosti kopíruje makroekonomické trendy, do roku 2004 

je zaznamenán vzestup, poté dochází k poklesu. V roce 2011 byla Ostrava krajským městem 

s druhou nejvyšší nezaměstnaností v ČR, tudíž se pohybuje nad průměrem ČR (viz příloha 

č. 1). Ve sledovaném období let 2001 až 2007 byla Ostrava městem s nejvyšší 

nezaměstnaností v rámci krajských měst ČR. Poté už ji předstihlo pouze Ústí nad Labem. 

Nejvyšší míra registrované nezaměstnanosti byla naměřena v roce 2003, kdy dosáhla téměř 

18 %. V roce 2009 se naplno projevily dopady světové hospodářské krize, podniky 

krachovaly, propouštěly, zavíraly se a míra registrované nezaměstnanosti rostla.  

Volných pracovních míst stále ubývá, ale jelikož firmy již třetím rokem nemají 

povinnost hlásit svá volná místa, jsou tato čísla spíše hypotetická. Počet uchazečů na 1 VPM 

je v letech 2006 až 2008 a v roce 2011 neúměrný oproti míře registrované nezaměstnanosti. 

V  letech 2006 až 2008 se ekonomice velmi dařilo, stoupal počet VPM na trhu a počet 

neumístěných uchazečů se razantně snižoval. Z tohoto důvodu jsou tyto hodnoty na tak nízké 

úrovni. 

Tab. 3.3: Vybrané ukazatele pro ORP Ostrava na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 342 310 340 997 340 124 338 706 337 752 337 197 336 811 336 735 335 425 333 579 329 961 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

15,56 16,88 17,92 17,57 14,87 12,93 9,50 8,30 11,51 11,92 11,20 

Uchazeči na 1 VPM 37,1 42,9 45,6 31,9 24,6 6,8 4,2 3,6 22,9 15,1 11,9 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Ostravě slouží příloha č. 4. 



36 
 

3.4 Plzeň 

Plzeň je čtvrtým největším městem v ČR a leží v západní části Čech uprostřed 

Plzeňské kotliny. Je vnímáno jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. 

Pivovarnické město se rozkládá na ploše 137,65 km2 a žije zde přes 167 tis. obyvatel. 

Od Prahy je město vzdáleno 85 km a rozprostírá se v nadmořské výšce 293 až 452 m n. m. 

Plzeň je rozdělena na 10 městských obvodů. Městu, díky výhodné geografické poloze mezi 

Prahou a zemskými hranicemi, byl umožněn rychlý ekonomický rozvoj. Ve městě působí 

mezinárodní instituce jako Alliance Francaise, Anglická a Rakouská knihovna. Plzeň získala 

titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, čímž se stala světově známou. 

Plzeň je svým charakterem město průmyslové a pivovarnické. O charakter průmyslový 

se zasloužil světově známý plzeňský strojírenský podnik Škoda. O pivovarnickém městě 

hovoříme díky pivovaru Plzeňský Prazdroj, a.s., jenž v současnosti zahrnuje pivovar Plzeň, 

pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice. Díky vaření piva Prazdroj a Gambrinus je Plzeň 

velmi známá.  

Plzeň má svou přízeň u mnoha sportovních nadšenců díky fotbalovému klubu FC 

Viktoria Plzeň. Město se stalo také nechvalně známé díky skandálu s tituly na Právnické 

fakultě Západočeské univerzity v Plzni.  

Proslulou dominantou města je katedrála sv. Bartoloměje, která je národní kulturní 

památkou, stejně jako opuková socha15 na hlavním oltáři, Plzeňská madona. Katedrála má 

nejvyšší kostelní věž v ČR. Náměstí Republiky bylo v době svého založení se svými rozměry 

139 x 193 m jedním z největších v Evropě. Na náměstí se nachází renesanční klenot – 

radnice, dále Morový sloup, tři kašny, či Muzeum loutek. Klenotem města je Západočeské 

muzeum, jež je jedním z největších muzeí v ČR.  

Pivovar Plzeňský Prazdroj je největším pivovarem v celé ČR, ve kterém se vaří 

světoznámý ležák Pilsner Urquell, který se vyváží do více než 50 zemí celého světa. Plzeňský 

Prazdroj je jedním z nejvíce navštěvovaných míst v Plzni. V historickém centru města 

se nachází Pivovarské muzeum. Muzeum je jediné svého druhu na světě, jež sídlí v původním 

právovárečném domě z 15. století. V budově muzea začíná prohlídka historického podzemí 

města. Spletitý labyrint chodeb, sklepů a studní se řadí, se svou délkou takřka 20 km, 

k nejrozsáhlejším ve střední Evropě.  

                                                 
15 tj. socha z usazené horniny (prachovitý druh slínovce) 
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V Plzni zůstaly dochovány dvě synagogy, Stará synagoga a Velká synagoga. Velká 

synagoga je druhou největší v Evropě a třetí na celém světě. Historické centrum města 

obklopuje sadový okruh, který tvoří Smetanovy sady, Kopeckého sady, Šafaříkovy sady, 

Křižíkovy sady, sady 5. května a sady Pětatřicátníků. Tento tzv. zelený prstenec se řadí 

k nejvyhledávanějším místům centra města.  

Nejnovějším turistickým cílem města je Techmania science center, která je umístěna 

ve zrekonstruované tovární hale v areálu plzeňské Škodovky. Na ploše 3 000 m2 jsou 

umístěny expozice zaměřené na fyzikální experimenty, hrátky, vědecké novinky či sbírku 

originálních vědeckých hraček.  

K nejdůležitějším tradicím kulturního prostředí Plzně patří činnost Divadla J. K. Tyla. 

Město je dějištěm kulturních akcí a festivalů mezinárodního významu. Konají se zde např. 

Smetanovské dny, Skupova Plzeň, festival Na ulici, Pilsner Fest, festival Divadlo 

či Historický víkend.  

V Plzni se nachází Západočeská univerzita spolu s Lékařskou fakultou, která je 

pod záštitou Univerzity Karlovy v Praze. (Pecuch, 2013) 

Socioekonomická charakteristika 

V tabulce 3.4 znázorňujeme tři ukazatele pro částečnou charakteristiku ORP Plzně. 

Počet obyvatel byl v Plzni poněkud kolísavý. Nejnižší počet obyvatel byl zaznamenán v roce 

2004, naopak nejvyšší byl naměřen v roce 2009. Od roku 2008 se toto číslo pohybuje zhruba 

na stejné úrovni a ORP Plzeň se staví tímto ukazatelem na čtvrté místo v rámci krajských 

měst ČR. 

Míra registrované nezaměstnanosti zaznamenávala do roku 2003 růst. Poté, kdy 

ekonomika byla v konjunktuře16, docházelo k poklesu této hodnoty. V roce 2009 byly 

zaznamenány dopady světové hospodářské krize a tak jako v ostatních krajských městech, 

i v Plzni došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných. Přes to všechno se Plzeň pohybovala v roce 

2011 na čtvrtém místě mezi krajskými městy ČR, co se týče nejnižší míry registrované 

nezaměstnanosti. V porovnání s průměrem ČR vykazuje Plzeň podprůměrnou hodnotu (viz 

příloha č. 1). Nejnižší hodnota byla v Plzni naměřena v roce 2007, a to 3,9 %, naopak 

nejvyšších hodnot bylo naměřeno v roce 2010, tedy 7,67 %. 

                                                 
16 tj. ekonomický rozvoj, rozmach 
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Vývoj počtu uchazečů na 1 VPM odpovídá vývoji míry registrované nezaměstnanosti. 

V konjunktuře, kdy míra registrované nezaměstnanosti je nízká, je také počet uchazečů 

na 1 VPM nízký a naopak. Jak můžeme vidět, tak v letech 2007 a 2008 byl dokonce 

na 1 VPM méně než jeden uchazeč. 

Tab. 3.4: Vybrané ukazatele pro ORP Plzeň na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 179 950 179 585 179 330 177 897 178 064 178 812 180 799 185 125 185 855 184 885 184 871 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

6,86 7,26 7,35 6,73 5,67 5,05 3,90 4,23 7,31 7,67 6,87 

Uchazeči na 1 VPM 5,2 6,8 6,5 2,5 2,6 1,4 0,5 0,9 6,0 8,6 5,4 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Plzni slouží příloha č. 5. 

3.5 Liberec 

Liberec je vnímán jako metropole českého severu, správním, kulturním, 

vzdělanostním a ekonomickým centrem Libereckého kraje. Město leží 89 km 

severo-severovýchodně od Prahy a nachází se v  malebné kotlině mezi Jizerskými horami 

a dominantním, takřka bizarním Ještědským hřbetem, jež dodávají městu horský charakter. 

Ještěd (1012 m n. m.), nejvyšší bod katastru města, korunovaný podivuhodnou siluetou 

televizního vysílače a horského hotelu, je skutečnou dominantou města. Liberec je tedy často 

nazýván „město pod Ještědem“.  Řeka Nisa, která protéká napříč Libereckou kotlinou, 

pramení v podhůří Jizerských hor a poté tvoří hraniční tok mezi ČR, Německem a Polskem. 

Mezi přítoky Nisy patří například Černá Nisa a Harcovský potok, na kterém leží Harcovská 

přehrada. Liberec se rozprostírá na ploše 106 km² a žije zde zhruba 102 tis. obyvatel.  

Liberec, ač v minulosti město proslulé textilním průmyslem, je dnes v tomto oboru 

zastoupeno pouze jednou významnou firmou Elmarco s.r.o., jež se zabývá výrobou 

nanovlákenných materiálů. 

Liberec je i za hranicemi známý díky Centru Babylon, které nabízí zábavu a relaxaci 

pro všechny věkové kategorie. Součástí jedinečného kongresového, hotelového a zábavního 

komplexu v centru města je aquapark, lunapark, wellness, casino, hotel, restaurace a mnoho 

dalšího. Město bylo proslaveno také díky mistrovství světa v klasickém lyžování z roku 2009 

a následné kauze hospodářského krachu šampionátu s Kateřinou Neumannovou.  
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V Liberci je celá řada různých sportovních klubů, které se dostávají do povědomí lidí 

z celé ČR. Mezi nejznámější kluby patří fotbalový klub FC Slovan Liberec a hokejový klub 

HC Bílí tygři Liberec. Velké množství sportovních oddílů zastřešuje TJ Lokomotiva Liberec. 

Mezi významné stavební památky patří především liberecká radnice, Valdštejnské 

domky či císařské lázně. Obyvatelé Liberce mají tak trochu „severské“ zájmy – mají rádi hory 

a horské sporty, pro které jsou v okolí města ideální podmínky. Každoročně se v tomto směru 

připojují k obyvatelům města desetitisíce tuzemských i zahraničních turistů. Mnozí z nich 

si Liberec oblíbili natolik, že do města přijíždějí pravidelně. Liberec je vyhledáván nejen 

obdivovateli horské zimní krásy, stále častěji je navštěvován i milovníky letních sportů, 

především cykloturistiky, pro kterou jsou v okolí města výborné podmínky. 

Město je vzdáleno pouhých dvacet kilometrů od hranic s Německem i Polskem, tudíž 

je dokonalým výchozím bodem pro toulky po celém Euroregionu Nisa. Jelikož Liberec 

obklopují početné lesy s mnoha vodními plochami, jsou rekreační možnosti města velmi 

bohaté. Okolí města poskytuje pestré možnosti výletů za historickými památkami Liberecka. 

Mezi kulturní památky města patří například Severočeské muzeum, Liberecké 

výstavní trhy, Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada a Liebiegova vila. V Liberci je 

vysoké školství zastoupeno Technickou univerzitou, centrem vzdělanosti tohoto kraje. 

(Anon., 2012d) 

Socioekonomická charakteristika 

V tabulce 3.5 lze vidět vývoj počtu obyvatel, který je v ORP Liberci rok od roku 

rostoucí. Tento trend je po celou dobu ovlivňován jak přirozeným přírůstkem, tak přírůstkem 

stěhováním. Vývoj velmi výrazně ovlivňuje vysoká míra migrace mezi lety 2005 až 2008. 

Na konci sledovaného období se ORP Liberec pohybovala na osmém místě v počtu obyvatel 

mezi ostatními krajskými městy ČR.  

Vývoj míry registrované nezaměstnanosti vykazuje obdobný trend jako v ostatních 

krajských městech. Do roku 2003 docházelo k nárůstu počtu nezaměstnaných. Poté, kdy 

se ekonomika nacházela v konjunktuře, docházelo k poklesu až do doby příchodu světové 

hospodářské krize. S krizí bylo spojeno ve velké míře propouštění zaměstnanců a uzavírání 

podniků, což se negativně projevovalo na vývoji míry registrované nezaměstnanosti. V roce 

2011 lze vysledovat, jak zde dochází k vyrovnávání se s dopady krize a míra nezaměstnanosti 

klesá. V témže roce se Liberec pohyboval na devátém místě, co se týče míry registrované 
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nezaměstnanosti mezi krajskými městy. Oproti průměru ČR jsou hodnoty míry registrované 

nezaměstnanosti do roku 2007 podprůměrné, od roku 2008 již dosahuje hodnot vyšších než je 

celorepublikový průměr (viz příloha č. 1). 

Vývoj počtu uchazečů na 1 VPM odráží vývoj míry registrované nezaměstnanosti. 

V konjunktuře se počet uchazečů snižoval, kdežto v období recese17 docházelo k nárůstu 

počtu uchazečů na 1 VPM. 

Tab. 3.5: Vybrané ukazatele pro ORP Liberec na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 133 380 133 066 133 370 133 355 134 309 135 611 137 051 138 769 139 850 140 426 140 749 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

6,68 7,97 8,85 8,46 7,51 6,78 5,31 6,04 9,89 10,07 8,97 

Uchazeči na 1 VPM 6,5 8,1 8,0 4,5 5,0 3,5 1,9 4,2 14,2 11,1 8,4 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Liberci slouží příloha č. 6. 

3.6 Olomouc 

Olomouc je pulsující stotisícová metropole úrodné Hané a šesté největší město ČR.  

Rozloha města činí cca 103 km2. Olomouc se nachází přímo v srdci Moravy a v minulosti 

byla také jejím hlavním městem. Příznivá poloha mezi významnými evropskými městy, jako 

jsou Praha, Vídeň, Krakov či Bratislava, určuje její význam dodnes. Od Prahy je město 

vzdáleno 209 km. Střed města Olomouce leží v nadmořské výšce 219 m n. m. 

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví s přírodními rezervacemi Plané loučky, 

Chomoutovské jezero s přírodní památkou Bázlerova pískovna okrajově zasahují do severní 

části města. 

Olomouc je známá i za hranicemi země díky Floře Olomouc, což je mezinárodní 

výstava květin, která se zde koná dvakrát do roka. Každoročně se ve městě koná Academia 

film Olomouc, což je mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů. Olomouc je známá 

také díky největšímu českému pivnímu festivalu, Beerfestu, jenž se zde každoročně koná. 

Mezi nejvýznamnější sportovní akce města patří Olomoucký půlmaraton, který se zde 

uskutečňuje od roku 2010. Tento půlmaraton je mezinárodní závod, na jehož startu stojí 

špičkoví afričtí vytrvalci, české běžecké hvězdy i spousta rekreačních sportovců. 

                                                 
17 neboli ústup; v makroekonomii je definována jako pokles reálného HDP po dvě nebo více následující 

čtvrtletí v roce 



41 
 

Mezi události, které zvyšují povědomí o městě, patří také mezinárodní tenisový turnaj žen, 

ITS Cup. 

Nejvěhlasnějším produktem místní kuchyně jsou bezesporu Olomoucké tvarůžky. Sýr 

s výrazným aroma a charakteristickým tvarem se v minulosti vyráběl v Olomouci i v jeho 

okolních vesnicích, nyní se tato gastronomická specialita vyrábí pouze v nedalekých 

Lošticích.  

Město je sídlem starobylé univerzity, arcibiskupství, filharmonie, mnoha muzeí, 

divadel a klubů. Olomouc je dějištěm spousty zajímavých akcí a festivalů. Olomouc patřila 

po staletí k nejvýznamnějším sídlům českého království a jako přirozené centrum Moravy 

vždy přitahovala přední umělce, vzdělance, obchodníky i řemeslníky. Díky bohaté rozmanité 

minulosti, překrásné kolekci historických skvostů, se Olomouc stala, po Praze, druhou 

největší památkovou rezervací u nás. 

Jedinečný orloj na průčelí olomoucké radnice je nepochybně raritou přímo světovou. 

Orloj byl několikrát přestavován a nyní je jeho podoba směsicí barevných figurek dělníků, 

sportovců a krojovaných Hanáků. Na Horním náměstí, hlavním olomouckém prostranství, 

stojí dvaatřicet metrů vysoký barokní sloup Nejsvětější Trojice, jenž je jako největší barokní 

sousoší ve střední Evropě zapsán na seznam UNESCO.  

Nejen díky řece Moravě patří voda a Olomouc neodmyslitelně k sobě. Centrum města 

zdobí, již po staletí, zcela ojedinělý soubor šesti barokních kašen s mistrovskými bájnými 

sousošími. Pár kroků nad hlavním náměstím nalezneme Michalské návrší s okouzlujícím 

velkolepým chrámem sv. Michala. Jedinečnou středoevropskou památkou je bezpochyby 

Arcibiskupský palác, jeden z mála veřejně přístupných biskupských úřadů v Evropě a jediný 

v ČR.  

Barokní bazilika na Svatém Kopečku září do daleka nad hanáckou rovinu. 

Od velkolepého chrámu s klášterem se otevírá překrásný výhled na celou Olomouc 

a rovinatou Hanou. Jan Pavel II., který v roce 1995 místo navštívil, povýšil poutní chrám 

na Svatém Kopečku na baziliku minor.  

Olomouc společně s Prahou jsou dvěma městy s vysokou koncentrací impozantních 

chrámů, půvabných kostelů, kaplí, skvostných církevních paláců i klášterů. Co se týče 

přepočtu církevních památek na obyvatele, patří Olomouc k evropským unikátům.  
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Trojice rozlehlých parků, obepínající střed města, nabízí zelené trávníky k odpočinku 

a kilometry upravených cest, cestiček a stezek pro cyklisty, in-line bruslaře i běžce. Velice 

vyhledávaná Rudolfova alej je přes sedm set metrů dlouhý zelený bulvár protínající největší 

z městských parků, Smetanovy sady. Smetanovy sady ožívají třikrát ročně světoznámou 

květinovou výstavou Flora Olomouc, díky které je Olomouc nazývána městem květin.  

Muzeum moderního umění předvádí projekty z tvorby posledních století. 

V Arcidiecézním muzeu můžeme vidět umělecké skvosty z duchovních dějin Moravy i sbírek 

biskupů a arcibiskupů od dob raného středověku. Vlastivědné muzeum nabízí k vidění 

moderní a interaktivní expozice o přírodě. V tomto muzeu je k vidění i unikát – původní, přes 

dva tisíce let staré plavidlo vydlabané z jednoho kusu kmene pocházející z doby, kdy 

na Moravě žili Keltové. V olomoucké Veteran Aréně můžeme shlédnout více než stovku 

exponátů historických vozů. Jedná se převážně o československé automobily a motocykly, 

kterým dominuje ojedinělá kolekce značky Tatra. (Anon., 2011) 

Socioekonomická charakteristika 

Vývoj základních tří ukazatelů charakterizujících socioekonomický vývoj 

v ORP Olomouci je zaznamenán v tabulce 3.6. Počet obyvatel je rok od roku rostoucí. 

Na vývoji se podílel ve zhruba stejné míře přirozený přírůstek a přírůstek stěhováním. ORP 

Olomouc, na konci našeho sledovaného období, obsadila pátou pozici mezi ostatními 

krajskými městy ČR ve výši počtu obyvatel. 

Od roku 2003 zaznamenává míra registrované nezaměstnanosti v Olomouci pokles. 

V roce 2009, tak jako ve všech ostatních městech, dochází vlivem dopadů světové 

hospodářské krize k nárůstu míry nezaměstnanosti. V roce 2011 se již začalo město 

vzpamatovávat a je zaznamenán mírný pokles. Olomouc se v roce 2011 dostala na třetí místo, 

co se týče nejvyšší míry registrované nezaměstnanosti mezi ostatními krajskými městy ČR. 

Ve srovnání s ČR se Olomouc pohybovala v letech 2005 až 2008 pod průměrem, po zbytek 

sledovaného období vykazuje hodnoty, které jsou nadprůměrné (viz příloha č. 1). 

Vývoj počtu uchazečů na 1 VPM takřka kopíruje vývoj míry registrované 

nezaměstnanosti. V roce 2009 můžeme vidět prudký nárůst počtu uchazečů na 1 VPM. Je to 

z toho důvodu, že se ve městě prudce snížil počet VPM, což se odrazilo ve výši počtu 

uchazečů na 1 takovéto pracovní místo. Naopak v roce 2010 došlo k nárůstu počtu VPM, 

takže se počet uchazečů na 1 VPM snížil.  
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Tab. 3.6: Vybrané ukazatele pro ORP Olomouc na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 158 633 158 352 158 479 158 433 158 636 159 005 160 044 160 720 161 262 161 802 161 754 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

10,06 10,56 10,42 9,53 8,10 6,94 4,87 5,14 9,82 10,48 9,71 

Uchazeči na 1 VPM 10,9 8,4 18,1 17,0 9,0 5,6 3,7 10,6 42,4 27,3 35,4 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Olomouci slouží příloha č. 7. 

3.7 Ústí nad Labem 

Ústí nad Labem leží v nádherné krajině labského údolí na severu ČR na soutoku řeky 

Labe a Bíliny v nadmořské výšce 218 m n. m. Na ploše 94 km2 žije necelých 94 tis. obyvatel. 

Ústí nad Labem tvoří 4 městské obvody. Město je obklopeno Českým středohořím, Krušnými 

horami a okrajem Podkrušnohorské pánve. Vzdálenost od Prahy je 71 km. Ústí nad Labem 

bylo dříve známé především díky průmyslu, dnes je město významným kulturním, sportovním 

a obchodním centrem.  

Pro Ústí nad Labem je typický chemický a potravinářský průmysl. Potravinářský 

průmysl je ve městě zastoupen Ústeckými pivovary, a.s., jenž slučují pivovar Zlatopramen 

a Březňák. Oblast prodeje těchto piv již mnoho let překračuje státní hranice. Chemický 

průmysl je zastoupen firmou AV EKO-COLOR s.r.o. a CHEMTEC Industry s.r.o. 

Po sportovní stránce je město známé díky hokejovému klubu HC Slovan Ústečtí Lvi.  

K významným turistickým památkám Ústí nad Labem patří hrad Střekov, zřícenina 

hradu Blansko, zámek Trmice, zámek Velké Březno a zámek Krásné Březno, kde sídlí 

Národní památkový ústav. Jednou z nepřehlédnutelných dominant města je zámeček Větruše. 

Na území města se nachází velký počet kostelů, mezi které můžeme zařadit např. kostel 

apoštola Pavla, kostel sv. Floriana, kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Mikuláše. 

Muzeum města Ústí nad Labem se řadí, počtem a kvalitou sbírek, k nejvýznamnějším 

regionálním muzejním zařízením v celé ČR. Nachází se zde Zubrnická museální železnice, 

Muzeum modelové železnice, Mineralogické muzeum a Muzeum lehkého opevnění. 

Soukromé Muzeum kávomlýnků nabízí jednu z největších expozic nejen v ČR, ale také 

v Evropě. K vidění je zde 330 různých kávomlýnků z dob našich praprababiček až 

po současnost.  
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Skanzen Zubrnice je nejmladším skanzenem v Čechách. Základem je historická 

vesnice v kopcích Českého středohoří. Muzeum lidové architektury se snaží zachovat 

vesnický způsob života. K vidění je zde komplex roubené zemědělské usedlosti, teplovzdušná 

sušárna na ovoce, kupecký krám a vesnická škola. Součástí skanzenu je barokní kostel 

sv. Máří Magdaleny. 

Mezi významné stavby města se řadí palácové vily, Středočeské divadlo opery 

a baletu, Masarykovo zdymadlo, či Městské lázně s vlastním zdrojem slabě mineralizované 

termální vody. Budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu patří k nejvýznamnějším 

stavbám expresionistické architektury u nás. Mariánský most je jedním ze symbolů Ústí nad 

Labem a roku 2001 byl zařazen mezi deset nejkrásnějších světových staveb posledního 

desetiletí 20. století. (Anon., 2013h) 

Socioekonomická charakteristika 

Vybrané ukazatele pro socioekonomickou charakteristiku ORP Ústí nad Labem jsou 

znázorněny v tabulce 3.7. Vývoj počtu obyvatel je v Ústí nad Labem rok od roku rostoucí. 

Na vývoji se po celou dobu podílí jak přirozený přírůstek, tak přírůstek stěhováním. Pokles 

v roce 2011 je způsoben migrací obyvatelstva z města. Na konci našeho sledovaného období 

se ORP Ústí nad Labem pohybovala na desátém místě mezi ostatními krajskými městy ČR. 

Vývoj míry registrované nezaměstnanosti vykazuje stejný trend jako v případě 

ostatních krajských měst. Od roku 2004 docházelo k poklesu jejích hodnot. V roce 2009 došlo 

vlivem světové hospodářské krize k nárůstu míry nezaměstnanosti. Ústí nad Labem dosáhlo 

v roce 2011 hodnoty 14,35 %, tzn., že obsadilo první místo, co se týče nejvyšší míry 

registrované nezaměstnanosti mezi ostatními krajskými městy ČR. Je více než jasné, že 

hodnoty Ústí nad Labem jsou vysoce nadprůměrné, v roce 2011 o více než 5,5 p. b. (viz 

příloha č. 1). Vývoj počtu uchazečů na 1 VPM logicky koresponduje, až na malé výjimky, 

vývoj míry registrované nezaměstnanosti.  

Tab. 3.7: Vybrané ukazatele pro ORP Ústí nad Labem na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 117 525 117 589 117 594 117 729 118 633 119 260 120 197 121 024 121 458 121 699 120 259 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

14,33 15,10 15,26 13,87 13,28 12,88 10,53 9,68 13,19 14,45 14,35 

Uchazeči na 1 VPM 19,2 18,4 21,6 11,2 21,6 9,1 7,3 8,1 24,5 23,1 20,2 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 
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Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Ústí nad Labem slouží příloha 

č. 8. 

3.8 České Budějovice 

Město České Budějovice s 93 tis. obyvateli je největším městem Jihočeského kraje 

a také jeho správním, hospodářským, kulturním i dopravním centrem. Město leží na soutoku 

Vltavy s řekou Malší. (Anon., 2013g) České Budějovice leží v nadmořské výšce 379 až 

528 m n. m. a mají rozlohu bezmála 56 km2. Město je vzdáleno od Prahy 123 km. Díky 

světovému věhlasu pivovaru Budějovický Budvar a prémiovému ležáku Budweiser Budvar 

jsou České Budějovice často nazývány městem piva. (Anon., 2003)  

V Českých Budějovicích se každoročně koná největší výstava zaměřená na tradiční 

zemědělské obory, Země živitelka. Jedná se o nejnavštěvovanější výstavu u nás, která 

zahrnuje rostlinou, živočišnou, potravinářskou výrobu, zemědělskou techniku a mnohé další.  

Ve městě sídlí světově známé firmy s dlouhou tradicí, například: Koh-i-noor 

Hardtmuth, a.s. zabývající se výrobou tužek, významná potravinářská firma Madeta, a.s., 

nebo největší jihočeská strojírenská firma  Robert Bosch, s.r.o. 

Náměstí Přemysla Otakara II. se řadí k nejkrásnějším náměstím v celé ČR a je skvělou 

ukázkou středověkého urbanismu. Náměstí má čtvercový tvar a ze všech stran je lemováno 

renesančními, klasicistními i barokními měšťanskými domy s loubími, v jehož středu 

se nalézá barokní Samsonova kašna z 18. století. Nepřehlédnutelná dominanta města, Černá 

věž, byla se svými 72 metry do nedávné doby nejvyšší stavbou ve městě. V těsné blízkosti 

se nachází kostel sv. Mikuláše ze 17. století. Na Piaristickém náměstí  se nacházejí nejstarší 

budovy města, dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie z roku 1265, Bílá věž 

a architektonicky pozoruhodná bývalá zbrojnice a solnice. 

Ve městě můžeme zhlédnout např. Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Jihočeské 

motocyklové muzeum, Alšovu jihočeskou galerii, výzkumné ústavy Akademie věd ČR, 

pobočku Státní vědecké knihovny a mnohé další. Za zmínku jistě stojí také prohlídka 

Pivovaru Budvar, kde se vaří pivo již od roku 1895. (Anon., 2013g) 

Město se nachází uprostřed lesů a rybníků, je tedy zcela jasné, že se jedná o město 

s rybářskou a mysliveckou tradicí. České Budějovice jsou také důležitou křižovatkou silniční 

i železniční dopravy. (Anon., 2003) 
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Socioekonomická charakteristika 

Socioekonomická situace v ORP Českých Budějovicích je znázorněna v tabulce 3.8. 

Vývoj počtu obyvatel je v Českých Budějovicích rostoucí. Na vývoji se ve větší míře podílel 

přírůstek stěhováním, než přirozený přírůstek. Co do počtu obyvatel se ORP České 

Budějovice pohybovala, na konci sledovaného období, na šestém místě mezi ostatními 

krajskými městy ČR.  

Míra registrované nezaměstnanosti je v Českých Budějovicích na velmi nízkých 

hodnotách. Dlouhodobě se České Budějovice pohybují na druhém místě s nejnižší mírou 

registrované nezaměstnanosti mezi ostatními krajskými městy ČR. Vývoj se podobá trendu 

ostatních měst. V roce 2009 se míra nezaměstnanosti výrazně zvýšila díky dopadům světové 

hospodářské krize. Roku 2010 dosáhla míra nezaměstnanosti v Českých Budějovicích svého 

maxima, a to 6,65 %, což je i tak pod průměrem ČR. V roce 2011 je již zaznamenáno snížení 

této hodnoty. V témže roce, tak jako v celém sledovaném období, jsou hodnoty Českých 

Budějovic značně pod průměrem ČR (viz příloha č. 1). 

Vývoj počtu uchazečů na 1 VPM koresponduje, až na nějaké výjimky, s vývojem míry 

registrované nezaměstnanosti. V letech 2001 až 2003 a v roce 2009 a 2010 byl počet VPM 

v Českých Budějovicích nízký, z tohoto důvodu se v těchto letech objevuje vyšší počet 

uchazečů na 1 VPM.  

Tab. 3.8: Vybrané ukazatele pro ORP České Budějovice na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 147 695 147 798 148 028 148 266 149 370 150 481 152 171 153 269 154 323 155 315 154 786 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

4,42 4,31 4,46 4,29 4,37 3,86 3,38 3,75 6,05 6,65 6,07 

Uchazeči na 1 VPM 11,7 8,5 10,0 3,4 6,3 2,4 2,1 2,6 10,0 9,5 6,5 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Českých Budějovicích slouží 

příloha č. 9. 

3.9 Hradec Králové 

Hradec Králové, metropole východních Čech, se nachází pouhých 100 km východně 

od Prahy a patří k největším a nejvýznamnějším městům v ČR. Hradec Králové, město plné 

zeleně, nalezneme na soutoku řeky Labe a Orlice. Rozloha města je zhruba 105 km2 a žije zde 

téměř 93 tis. obyvatel. Město se nachází v nadmořské výšce 235 m n. m. a vzdálenost 

od Krkonoš je 65 km, od Orlických hor pak 40 km.  
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Hradec Králové je známý tím, že se zde koná velká spousta festivalů. Každoročně 

je zde pořádán jeden z největších hudebních festivalů ČR, Rock for People. Mezi nejznámější 

patří třídenním hip-hopovým festivalem Hip Hop Kemp, který je v ČR zcela ojedinělý. Dále 

se zde koná filmový festival Febiofest a Truckfest, což je největší mezinárodní setkání 

autodopravců včetně spanilé projížďky městem. 

Město je světově proslulé díky firmě PETROF, jenž je největší firmou zabývající se 

výrobou klavírů a pianin v Evropě. Hradec Králové je typický tím, že nemá velké průmyslové 

podniky. Množství klasických průmyslových oborů je zastoupeno převážně středními 

a malými podniky. (Anon., 2013f) 

Město je nazýváno učebnicí architektury pod širým nebem. Skutečně tady můžeme 

na vlastní oči vidět architektonický vývoj od gotiky až po současnost. Mezi památky z doby 

tzv. univerzálních slohů řadíme gotickou katedrálu sv. Ducha, renesanční Bílou věž, mnohé 

měšťanské domy, barokní biskupské rezidence, morový sloup, případně kanovnické 

domy. Na Malém náměstí můžeme vidět bronzový reliéf půdorysu pevnosti, kterou město 

bylo až do konce 19. století.  

Zrušení pevnosti a bourání pevnostních hradeb koncem 19. století umožnilo městu 

další rozvoj. Podle pečlivých urbanistických plánů byly vytvořeny nové části města 

se stavbami, které doposud budí obdiv odborné i laické veřejnosti. Město si právem 

vysloužilo díky své pokrokovosti a životnímu stylu titul „Salón republiky“. 

K nejzajímavějším stavbám města patří Kotěrovo Muzeum východních Čech, Okresní dům 

a Pražský most, Gočárův Sbor kněze Ambrože, Masarykovo náměstí, Školský komplex 

v Lipkách, schodiště Na Kropáčce, Liskovy Městské lázně a Evangelický kostel, Fňoukovy 

Novákovy garáže, Sanderova Labská elektrárna s jezem Hučák nebo Polívkova Galerie 

moderního umění. (Anon., 2010b) 

Na kulturním dění v Hradci Králové se výrazně podílí jedno z nejlepších regionálních 

činoherních divadel v republice, Klicperovo divadlo. Místní loutkové Divadlo Drak 

je uměleckou institucí světové úrovně. V Hradci Králové působí také Filharmonie, která uvádí 

týdně několik koncertů. Muzeum východních Čech upoutá pozornost již samotnou budovou 

s nádhernou secesní architekturou Jana Kotěry. Galerie moderního umění je jedna 

z nejvýznamnějších galerií v ČR a je orientovaná na české výtvarné umění 19. a 20. století.  
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V Kongresovém centru Aldis se konají atraktivní programy, společenské a kulturní 

akce včetně setkávání odborníků. Představitelé města zde každoročně organizují desítky 

mezinárodních kongresů a sympozií. Ve městě nalezneme hotely evropského standardu, obří 

akvárium s podvodním tunelem, jenž nabízí svým návštěvníkům bezprostřední kontakt 

s tropickou přírodou a mnoho dalšího. 

Hradec Králové je důležitým dopravním uzlem. S městem je spjata taktéž existence tří 

vysokých škol, které každoročně umožňují tisícům studentů vzdělání v řadě oborů. (Anon., 

2013f) 

Socioekonomická charakteristika 

Tabulka 3.9 znázorňuje vybrané ukazatele socioekonomické charakteristiky pro ORP 

Hradec Králové. Počet obyvatel do roku 2004 klesal převážně vlivem záporného přirozeného 

přírůstku. Poté již dochází k nárůstu počtu obyvatel, což je naopak způsobeno kladným 

přírůstkem stěhování. Mezi ostatními krajskými městy se ORP Hradec Králové pohybovala 

na konci sledovaného období na sedmém místě. 

Míra registrované nezaměstnanosti do roku 2004 rostla. Poté díky konjunktuře 

docházelo k poklesu jejích hodnot. V roce 2009 se tak jako v ostatních městech naplno 

projevily dopady světové hospodářské krize a došlo k prudkému nárůstu míry 

nezaměstnanosti. V následujícím roce se situace ještě více zhoršila a míra nezaměstnanosti 

se vyšplhala na 7,57 %. Následně se již Hradec Králové s ekonomickou situací začal 

vyrovnávat a míra nezaměstnanosti se snížila. Hradec Králové byl v roce 2011 díky těmto 

hodnotám šestým krajským městem s nejnižší mírou registrované nezaměstnanosti. Po celé 

sledované období vykazuje město hodnoty nižší než je celorepublikový průměr (viz příloha 

č. 1). 

Počet uchazečů o 1 VPM  odráží vývoj míry registrované nezaměstnanosti ve městě. 

S poklesem míry nezaměstnanosti se také snižoval počet uchazečů na 1 VPM, naopak 

s růstem míry nezaměstnanosti se počet uchazečů na 1 VPM zvyšoval. Nejvyšší hodnoty byly 

naměřeny tak jako v případě míry registrované nezaměstnanosti v roce 2010.  
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Tab. 3.9: Vybrané ukazatele pro ORP Hradec Králové na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 143 529 143 232 142 918 142 931 143 148 143 413 144 187 145 130 145 664 145 977 145 280 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

5,96 6,29 6,69 6,97 6,14 5,20 3,88 3,99 6,64 7,57 7,27 

Uchazeči na 1 VPM 3,1 4,4 7,2 8,3 5,0 2,8 2,4 1,8 12,7 15,0 8,5 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Hradci Králové slouží příloha 

č. 10. 

3.10 Pardubice 

Pardubice jsou sídelním městem samosprávného Pardubického kraje a jsou jedním 

z nejkrásnějších měst Východních Čech. Město leží na soutoku řeky Labe a Chrudimky 

zhruba na 50. stupni severní šířky, tedy severněji než např. Ostrava. Město má rozlohu 

bezmála 83 km2 a zhruba 90 tis. stálých obyvatel. Město leží v nadmořské výšce 215 až 

237 m n. m. Vzdálenost Pardubic od Prahy je pouhých 96 km. Město tvoří 8 městských 

obvodů. (Anon., 2013i) 

Pardubice jsou známým průmyslovým městem. Zastoupení zde najde chemický, 

strojírenský a elektrotechnický průmysl. Firma Synthesia, a.s. je výrobcem kvalifikované 

chemie a je vývozcem do celé Evropy. Firma Explosia, a.s. zabývající se výrobou výbušnin 

je jednou z nejvýznamnějších firem nejen v ČR, ale také v Evropě. Jednou z nejznámějších 

trhavin firmy je světově známý Semtex. Továrna společnosti Panasonic AVC Networks 

Czech, s.r.o. na výrobu televizorů, je první ekologickou továrnou v Evropě. Avšak největší 

povědomí o městě udává tradiční Pardubický perník, který je znám i za hranicemi naší země. 

Mezi firmy zabývající se výrobou Pardubického perníku patří firma Novotný, Jánoš, JaJa 

a Zachová.  

Co se týče sportu, jsou Pardubice spojovány s dostihy, zejména se světově 

známou Velkou pardubickou a jejím pověstným Taxisovým příkopem a Josefem Váňou. 

Velká Pardubická se ve městě běhá již od roku 1874. Mezi další tradiční sportovní události 

patří tenisová Juniorka, plochodrážní závod Zlatá přilba a stále proslulejší mezinárodní turnaj 

šachu, bridže a her – Czech open. 

K životu Pardubic patří samozřejmě kultura a sport. Sídlo zde má stále se rozvíjející 

Univerzita Pardubice, najdeme zde také Východočeské muzeum, Východočeskou galerii, 

Komorní filharmonii a Východočeské divadlo. Vedle mnoha kulturních a společenských akcí, 
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jako je Pardubické hudební jaro, Festival smíchu, Městské slavnosti, Slavnosti perníku, 

Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové, či Aviatická pouť na pardubickém letišti, 

se zde každoročně koná hodně sportovních akcí včetně akcí mezinárodních. (Anon., 2004) 

V centru města, uvnitř zámeckých hradeb v oáze klidu, žije 50 druhů chráněných 

živočichů. V katastru města bylo nalezeno při aktualizaci botanického průzkumu 

na 1 400 druhů rostlin. V tomhle ohledu se město řadí na přední příčky mezi všemi městy 

v republice. V arboretu, na pardubickém sídlišti Dukla, roste skupina starých metasekvojí18. 

Mimo jiné je zde k vidění dalších 120 druhů domácích a cizokrajných dřevin včetně vzácného 

korkovníku sachalinského. Město se stará o 32 tis. stromů v parcích a stromořadích, pečuje 

o 400 ha veřejné zeleně a asi 45 km živých plotů. (Anon., 2013i) 

Socioekonomická charakteristika 

Tabulka 3.10 znázorňuje vybrané ukazatele pro socioekonomickou charakteristiku 

ORP Pardubice. Vývoj počtu obyvatel je kolísavý. Do roku 2004 se počet obyvatel snižoval, 

a to jak vlivem záporného přirozeného přírůstku, tak záporným přírůstkem stěhování. 

Následný růst počtu obyvatel je způsoben převážně migrací obyvatelstva do Pardubic. Počtem 

obyvatel je ORP Pardubice na devátém místě mezi ostatními krajskými městy ČR. 

Pardubice vykazují po celé sledované období nízké hodnoty míry registrované 

nezaměstnanosti. V roce 2011 byly Pardubice třetím krajským městem s nejnižší mírou 

nezaměstnanosti. Průběh je typický jako u ostatních měst ČR. Do roku 2004 byl zaznamenán 

mírný nárůst, kdežto poté docházelo díky konjunktuře k poklesu těchto hodnot. V roce 2009 

se projevily důsledky světové hospodářské krize a míra registrované nezaměstnanosti stoupla 

o více než 3 p. b. V následujícím roce se situace mírně zlepšila a v roce 2011, kdy se podniky 

začaly vzpamatovávat z oné situace, se míra nezaměstnanosti snížila o cca 1 p. b. oproti 

kritickému roku 2009. Pardubice se pohybují po celé sledované období pod průměrem ČR 

(viz příloha č. 1). 

Vývoj počtu uchazečů opisuje obdobný vývoj jako míra registrované nezaměstnanosti. 

Velký výkyv nastal pouze v roce 2003, kdy počet uchazečů stoupl o více než 10 

na cca 17 uchazečů na 1 VPM.   

                                                 
18 opadavý jehličnan 



51 
 

Tab. 3.10: Vybrané ukazatele pro ORP Pardubice na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 120 865 120 814 120 213 119 976 120 708 121 586 123 308 125 173 125 960 126 741 125 827 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

5,28 5,63 6,44 6,73 6,41 5,18 3,75 4,38 7,53 7,44 6,55 

Uchazeči na 1 VPM 4,4 6,2 16,7 8,9 4,9 1,2 0,5 2,5 8,4 5,0 5,3 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Pardubicích slouží příloha č. 11. 

3.11 Zlín 

Zlín je sídlem samosprávného Zlínského kraje. Město se rozkládá na ploše 103 km2 

a žije zde zhruba 75 tis. obyvatel. Zlín je průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední 

Moravy. Město leží v nadmořské výšce 230 m n. m. a nachází se v údolí řeky Dřevnice 

na rozhraní Vizovických a Hostýnských vrchů. Vzdálenost Zlínu od Prahy je 252 km.  

Zlín je v prvé řadě spojován se společností Baťa, jež se zabývá výrobou obuvi. Jedná 

se o firmu, která slaví úspěch v ČR i ve světě. Baťa je největším výrobcem a exportérem 

obuvi v ČR. Se Zlínem je také spojován každoroční motoristický závod Barum Rally, který 

je známý nejen na území Evropy. S městem je taky spojen každoroční Mezinárodní festival 

filmů pro děti a mládež. 

V návaznosti na tradici, kterou na zlínské radnici založil Tomáš Baťa v období jeho 

působení ve funkci starosty, podporuje magistrát města podnikatelské aktivity a vybízí 

investory k účasti na společných projektech. 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém 

a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Univerzita umožňuje studium humanitních, 

přírodovědných, technických, ale také uměleckých oborů na šesti fakultách. S počtem asi 

12 500 studentů se univerzita řadí ke středně velkým univerzitám v ČR. 

Mezi kulturní památky města patří Městské divadlo Zlín, které se nachází v centru 

města. Krajská galerie výtvarného umění se zabývá převážně českým výtvarným uměním 

19. a 20. století. Muzeum obuvi sleduje vývoj obouvání od raného středověku až 

po současnost. Základ výstavy tvoří rozsáhlá sbírka obuvi shromážděná firmou Baťa 

v 30. letech 20. století. Dále se v městě nalézá Muzeum jihovýchodní Moravy, Městské lázně 

Zlín, Vila Tomáše Bati, Lanové centrum a Zámek Lešná, který stojí uprostřed areálu 

Zoologické zahrady Zlín. (Anon., 2013j) Tato zoo je jedna z výjimečných nejen v ČR, ale 
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také v Evropě. Originalitou zlínské zoo je její rozdělení podle jednotlivých kontinentů. 

Návštěvníci tak v jediném dni „procestují“ napříč Afrikou, Asií, Austrálií i Amerikou. 

Novou dominantou Zlína je Kulturní a univerzitní centrum Zlín. Zlínský mrakodrap, 

tedy 21. správní budova obuvnické firmy Baťa, byl ve svém čase druhou nejvyšší budovou 

v Evropě. V dnešní době, po rekonstrukci, zde sídlí Krajský úřad Zlínského kraje a finanční 

úřad.  

Ve městě se nachází Kongresové centrum Zlín, což je multifunkční moderní objekt 

plně k dispozici pořadatelům koncertů, sympozií, výstav, plesů, konferencí, přehlídek 

a mnoha dalších kulturně-společenských akcí. Kongresové centrum bylo postaveno jako 

domovská scéna Filharmonie Bohuslava Martinů, jež patří mezi přední české symfonické 

orchestry. (Anon., 2012a) 

Socioekonomická charakteristika 

Tabulka 3.11 znázorňuje tři vybrané ukazatele pro socioekonomickou charakteristiku 

v ORP Zlín. Vývoj počtu obyvatel je zde poněkud jiný než v ostatních krajských městech ČR. 

Je očividné, že rozdíl mezi rokem 2001 a 2010, kdy hodnoty dosahují svého maxima 

a minima, je pouze necelých 1 500 obyvatel. Z tohoto důvodu můžeme říci, že počet obyvatel 

v ORP Zlín je v rámci možností stabilní. Na změnách počtu obyvatel se podílí jak přirozený 

přírůstek, tak přírůstek stěhováním. Co do počtu obyvatel je ORP Zlín, na konci sledovaného 

období, na dvanáctém místě. 

Míra registrované nezaměstnanosti, tak jako u ostatních krajských měst, vykazuje 

stejnou vývojovou tendenci. Do roku 2003 docházelo k růstu míry nezaměstnanosti, avšak 

poté se již její míra snižovala. V roce 2009 opět, jako u všech ostatních měst, došlo vlivem 

světové hospodářské krize k nárůstu míry nezaměstnanosti. V roce 2011 můžeme vidět, jak se 

podniky ve městě začaly vyrovnávat s novou situací a dochází k poklesu této míry. V témže 

roce se Zlín umístil na pátém místě mezi krajskými městy ČR s nejnižší mírou registrované 

nezaměstnanosti. Oproti průměru ČR vykazuje Zlín po celé sledované období nižší hodnoty 

(viz příloha č. 1). 

Vývoj počtu uchazečů na 1 VPM téměř koresponduje s vývojem míry registrované 

nezaměstnanosti. Větší výkyv je zaznamenán pouze v roce 2009, kdy došlo vlivem světové 

hospodářské krize k prudkému poklesu počtu VPM a zároveň k nárůstu počtu 
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nezaměstnaných. V následujícím roce se již počet VPM zvýšil, tudíž došlo k poklesu počtu 

uchazečů na 1 VPM.   

Tab. 3.11: Vybrané ukazatele pro ORP Zlín na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 100 713 100 274 99 748 99 233 99 015 99 081 99 170 99 090 99 023 98 924 99 218 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

6,08 8,67 9,15 8,65 6,88 5,63 4,21 4,30 8,45 8,46 7,23 

Uchazeči na 1 VPM 12,4 16,3 14,0 12,9 12,0 2,7 2,9 6,1 33,0 14,9 9,4 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace ve Zlíně slouží příloha č. 12. 

3.12 Jihlava 

Jihlava leží uprostřed Českomoravské vrchoviny a rozkládá se po obou stranách 

historické česko-moravské zemské hranice. Rozloha Jihlavy činí 79 km2 a od Prahy 

je vzdálená 112 km. Ve městě žije přes 50 tis. obyvatel. Město leží v nadmořské výšce 

525 m. n m. Historické jádro města je městskou památkovou rezervací. 

Jihlava je známá díky hokejovému klubu HC Dukla Jihlava, jenž je historicky 

nejúspěšnějším českým hokejovým klubem.  

Důležitou historickou stavební památkou města je jihlavské podzemí. Délka podzemí 

činí 25 km a zaujímá plochu 50 tis. m2. Chodby jsou vytvořeny ve skále v několika podlažích 

takřka pod všemi objekty historického centra. Vybudování labyrintu chodeb trvalo desítky, 

možná i stovky let. V roce 1978 zde byla objevena tzv. svítící chodba, která je největší raritou 

a záhadou jihlavského podzemí. Brána Matky Boží je typickým symbolem Jihlavy a jedinou 

branou, která se dochovala z původních pěti středověkých bran. Dominantou města jsou dvě 

věže kostela sv. Jakuba Většího. Severní věž slouží v dnešní době jako věž vyhlídková. 

V Jihlavě je k vidění Minoritský kostel Nanebevzetí Panny, Jezuitský kostel sv. Ignáce 

z Loyoly, Dominikánský kostel sv. Kříže, Kostel sv. Ducha, Evangelický kostel sv. Pavla 

a také Kostel sv. Jana Křtitele. (Anon., 2012c) 

Divadelní tradice města sahá až do druhé poloviny 16. století.  Prvními nositeli byli 

studenti, kteří hrávali na dřevěném jevišti na náměstí. V Jihlavě se nachází Horácké divadlo, 

DIOD – divadlo otevřených dveří a např. Divadlo Na Kopečku, jenž se nachází v areálu 

psychiatrické léčebny. (Anon., 2012b) Středověký Dům Gustava Mahlera byl vystavěn 

v 16. století. Na průčelí domu je umístěna pamětní deska na počest tohoto skladatele. K vidění 
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je zde stálá expozice Gustav Mahler a Jihlava. Muzeum Vysočiny je druhým největším 

muzeem na Moravě a důležitým centrem v oblasti vlastivědné práce a bádání. (Anon., 2012c) 

V Oblastní galerii Vysočiny můžeme zhlédnout stálou expozici českého umění 20. století. 

V Jihlavě se rovněž nachází Vysoká škola polytechnická Jihlava, Městská knihovna 

Jihlava, Dům kultury apod. Ve městě je k vidění také Pivovar Jihlava a Radniční minipivovar 

a pivnice. (Anon., 2012b) 

Socioekonomická charakteristika 

V tabulce 3.12 můžeme vidět vývoj počtu obyvatel, který je každým rokem o něco 

málo vyšší. Na zvyšujícím se počtu obyvatel se podílel jak přirozený přírůstek, tak přírůstek 

stěhováním. Nárůst počtu obyvatel není tak velký, jako v některých krajských městech. 

Rozdíl mezi lety 2001 a 2011 činí zhruba 3 tis. obyvatel. Na konci sledovaného období byla 

ORP Jihlava, co do počtu obyvatel, na jedenáctém místě. 

Jihlava byla v roce 2011 se svou mírou registrované nezaměstnanosti na osmém místě 

mezi ostatními krajskými městy ČR. Opět vidíme vývoj, který kopíruje makroekonomické 

trendy. V roce 2009 došlo v Jihlavě k prudkému nárůstu míry registrované nezaměstnanosti, 

a to o více než 4 p. b. V následujících letech již docházelo k poklesu, kdy se podniky, 

nacházející se ve městě, začaly s novou ekonomickou situací vyrovnávat. Do roku 2007 

se Jihlava pohybovala pod průměrem ČR, avšak poté již dosahovala hodnot, které byly vyšší 

než je republikový průměr (viz příloha č. 1). 

Ve vývoji počtu uchazečů na 1 VPM vidíme hned dvě hodnoty, které výrazným 

způsobem vyčnívají z řady, a to v roce 2004 a 2009, kdy došlo k markantnímu snížení počtu 

VPM. V té době zde docházelo k tomu, že se podniky zavíraly a propouštěly ve velkém své 

zaměstnance.  

Tab. 3.12: Vybrané ukazatele pro ORP Jihlava na období 2001 - 2011 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 96 325 96 339 96 523 96 550 97 340 97 800 98 202 98 946 99 421 99 634 99 345 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

5,77 6,91 7,87 7,78 6,80 6,22 5,19 6,34 10,54 9,94 8,79 

Uchazeči na 1 VPM 3,2 5,9 9,4 86,6 6,9 4,2 2,2 5,6 65,3 29,2 22,6 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Jihlavě slouží příloha č. 13. 
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3.13 Karlovy Vary 

Karlovy Vary leží na západu Čech, mezi Krušnými horami a Slavkovským lesem, 

na soutoku řek Teplé a Ohře. Ve městě žije na necelých 60 km2 více než 50 tis. obyvatel. 

Město leží v nadmořské výšce 447 m. n m. ve vzdálenosti 113 km od Prahy. Karlovy Vary 

jsou největším a nejznámějším lázeňským městem v ČR. Začátkem 20. století byly Karlovy 

Vary nejvěhlasnějším lázeňským městem v Evropě. Již více než 650 let se ve městě léčí, 

pomocí termominerálních pramenů s unikátním složením, různé nemoci. Ze 79 karlovarských 

termominerálních pramenů se jich 13 používá k pitné kúře.  

Karlovy Vary jsou celosvětově známy díky karlovarským značkám jako Moser 

a Becherovka, lázeňským oplatkám nebo díky karlovarskému porcelánu Thun. Sklárna 

Moser, a.s. se zabývá výrobou bezolovnatého křišťálu. Křišťálové výrobky firmy Moser jsou 

světově známé a také prodávané do velké části světa, čímž zvyšují povědomí o ČR. 

Společnost Thun 1794 a.s. patří mezi největší české výrobce porcelánu. Více jak 200letá 

tradice, vysoká kvalita a originální design přispívá ke světovému ohlasu po karlovarském 

porcelánu. S Karlovými Vary si každý spojí tradiční český bylinný likér, Becherovku, jenž 

je nejprodávanějším likérem v zemi. Becherovka se vyváží do desítek zemí světa a získala 

celou řadu nejen českých ocenění.  

Ve významném spojení s Karlovými Vary je Mezinárodní filmový festival Karlovy 

Vary. Jedná se o největší filmový festival v ČR. Hlavní cenou festivalu pro nejlepší film 

je Křišťálový glóbus. Na tomto filmovém festivalu se každoročně objevují známí herci 

a herečky. Karlovy Vary jsou známy také z filmů, a to nejen českých. Ve městě byl natáčen 

film Vrchní, prchni!, Casino Royale, Poslední Prázdniny, či Rytíři ze Šanghaje a mnoho 

dalších.   

Karlovy Vary jsou městem plným lázeňských hotelů, penzionů, wellness center, 

samostatných lázeňských provozů apod. Nejen v lázeňské sezóně se zde pořádá mnoho 

koncertů moderní, vážné i folkové hudby a divadelních představení. Z oblasti sportu stojí 

za zmínku dostihy, golfové turnaje, triatlon a mnoho dalšího. Karlovy Vary byly prvním 

městem ČR, kde bylo otevřeno golfové hřiště.  

Alžbětiny lázně, nazývány také jako Lázně V, patří k největším lázeňským zařízením 

v ČR. Císařské lázně, nazývané též jako Lázně I, patřily k nejmodernějším a zároveň 

nejluxusnějším zařízením své doby. V Karlových Varech se ještě nachází Lázně III 

a Vojenský lázeňský ústav. K dominantám města patří Hotel Imperial, který byl vystavěn jako 
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luxusní lázeňský hotel pro nejnáročnější klientelu. Světoznámý Grandhotel Pupp 

je synonymem luxusu a kvalitní lázeňské péče. Velkohotel doposud hostí celou řadu 

významných osobností z celého světa. Roku 2006 se staly reprezentativní prostory hotelu 

dějištěm jedné z „bondovek“ Casino Royal. Parkhotel Richmond se nachází na samém konci 

lázeňské zóny města, na trase několika oblíbených stezek vedoucích lázeňskými lesy. 

Ve městě se nachází ještě Hotel Thermal s kongresovým centrem, v němž se každoročně koná 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. 

Kostel sv. Máří Magdalény se znaky vrcholného baroka patří k nejvýznamnějším 

barokním památkám nejen v Karlových Varech, ale v celé ČR. Ve městě se nachází rovněž 

Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla, Hřbitovní kostel sv. Ondřeje a Anglikánský kostel 

sv. Lukáše, což je červená cihlová stavba s křížovým půdorysem a dřevěnou věží.  

Ve městě se nachází velké množství kolonád. Sadová kolonáda je významnou 

památkou na litinovou lázeňskou architekturu 19. století. Mlýnská kolonáda měří 132 m, 

střechu nese 124 korintských sloupů a nachází se zde pět minerálních pramenů. Tato kolonáda 

je dnes jednou z nejoblíbenějších staveb Karlových Varů. Mezi další kolonády města patří 

Vřídelní kolonáda, Tržní kolonáda a Zámecká kolonáda.  

Návštěvnické centrum Moser poskytuje pohled do historie sklárny. Ve městě se dále 

nachází Muzeum Karlovy Vary, Galerie umění, Městské divadlo, Zámecká věž, Národní dům 

a Jan Becher muzeum, ve kterém se návštěvníci dozvědí o historii, výrobě či skladování 

Becherovky.  

Smetanovy sady, nesoucí jméno skladatele Bedřicha Smetanovy, jsou typické 

květinovým záhonem, v jehož středu je vždy vytvořeno aktuální datum. Dvořákovy sady 

nesou jméno hudebního skladatele Antonína Dvořáka, který má v parku také svou sochu. 

V Karlových Varech je rovněž k vidění park s jezírkem „Malé Versailles“, sady Karla IV. 

pojmenované po zakladateli města a Japonská zahrada sloužící hlavně k meditaci, která 

je součástí anglického parku kolem Parkhotelu Richmond. (Anon., 2013k) 

Socioekonomická charakteristika 

Tabulka 3.13 znázorňuje tři vybrané ukazatele, které charakterizují sociální 

a ekonomickou situaci v ORP Karlovy Vary. Z vývoje počtu obyvatel můžeme vidět, že stav 

mezi začátkem a koncem sledovaného období se nijak výrazně nezměnil. Rozdíl během těchto 

deseti let činí pouhých 150 obyvatel. V průběhu však postupně docházelo do roku 2006 



57 
 

k mírnému poklesu, který se během následujících čtyř let opět vyrovnal. ORP Karlovy Vary 

obsadila, na konci sledovaného období, poslední příčku v počtu obyvatel.  

Karlovy Vary se řadí mezi krajská města s vysokou mírou registrované 

nezaměstnanosti. Vývoj je obdobný jako u ostatních krajských měst ČR. Do roku 2004 

je zaznamenáván mírný nárůst, poté docházelo díky konjunktuře k výraznějšímu poklesu. 

V roce 2009 se projevily dopady světové hospodářské krize a míra registrované 

nezaměstnanosti vzrostla o více než 3 p. b. V následujícím roce byl nárůst ještě více 

podmíněn. V roce 2011 byly Karlovy Vary krajským městem se čtvrtou nejvyšší mírou 

registrované nezaměstnanosti. V porovnání s průměrem ČR dosáhly Karlovy Vary nižší 

hodnoty pouze v roce 2003, jinak se po zbytek sledovaného období pohybují 

nad celorepublikovým průměrem (viz příloha č. 1). Počet uchazečů na 1 VPM koresponduje 

bez jakýchkoli výkyvů vývoj míry registrované nezaměstnanosti. 

Tab. 3.13: Vybrané ukazatele pro ORP Karlovy Vary na období 2001 - 2010 
Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvatel 90 109 89 640 89 180 89 054 88 453 88 434 89 284 89 983 90 076 89 959 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v %) 

9,31 10,10 10,18 10,76 9,95 8,72 7,32 7,02 10,74 11,14 

Uchazeči na 1 VPM 11,3 15,8 11,8 16,0 15,4 6,2 3,8 4,5 19,7 24,5 

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování 

Pro detailnější popis ekonomické a sociální situace v Karlových Varech slouží příloha 

č. 14. 



58 
 

4 Obraz krajských měst v televizním vysílání 

Za období od 1. dubna 2004 do 31. prosince 2010 byly zhodnoceny všechny televizní 

příspěvky vysílané v Událostech a Televizních novinách. V rámci kvantitativního hodnocení 

budeme posuzovat množství příspěvků z jednotlivých krajských měst za sledované období. 

V kvalitativním hodnocení se pak budeme zabývat zaměřením jednotlivých zpráv z těchto 

měst. 

4.1 Kvantitativní hodnocení mediálních příspěvků 

Na začátku kvantitativní analýzy se podíváme na celkový podíl zpráv o krajských 

městech ČR, který znázorňuje graf 4.1.1. Je zřejmé, že nejvíce zpráv se týká našeho hlavního 

města Prahy. Podíl zpráv o Praze dosahuje za sledované období přes 51 %, tzn., že každá 

druhá zpráva odvysílaná v Televizních novinách nebo Událostech se týkala Prahy. 

Na zbývajících dvanáct krajských měst tudíž zbývá méně než 49 % zpráv. Na druhém místě 

s nejvyšším podílem zpráv se umístilo Brno, které získalo více než 11 %. Za zmínku stojí 

ještě krajské město Moravskoslezského kraje, Ostrava, jejíž podíl na celkových zprávách činí 

necelých 7 % a Plzeň, která získala něco málo přes 5 %. Ostatní krajská města ČR měla 

ve sledovaném období podíl na zprávách někdy i hluboko pod 5 %, kdy například Jihlava, 

město nejméně medializované, získala 1,2 %. 

Graf 4.1.1: Podíl mediálních příspěvků za krajská města na celkovém počtu příspěvků 

za období 1. dubna 2004 – 31. prosince 2010 (v %) 

 
Zdroj: data společnosti Media Tenor, vlastní zpracování 
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Pro srovnání podílu počtu mediálních příspěvků obou televizních relací slouží graf 

4.1.2. Z grafu je zřejmé, že z větší části se na celkových zprávách podílí Televizní noviny, 

které jsou bezpochyby nejsledovanějším zpravodajstvím v ČR. ČT se svými Událostmi se pak 

podílí na celkovém počtu odvysílaných zpráv ze 43 %. 

Graf 4.1.2: Podíl počtu mediálních příspěvků v Událostech ČT a Televizních novinách 

TV Nova na celkovém počtu příspěvků (v %) 

 

Zdroj: data společnosti Media Tenor, vlastní zpracování 
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Tab. 4.1.1: Podíl počtu mediálních příspěvků o krajských městech v Událostech 

a Televizních novinách na celkovém počtu příspěvků (v %) 

Události Televizní noviny 

Krajské město 
Podíl počtu 

příspěvků (v %) 
Krajské město 

Podíl počtu 
příspěvků (v %) 

Praha 52,72 Praha 50,16 
Brno 11,11 Brno 10,99 
Ostrava 7,88 Ostrava 6,09 
Plzeň 4,92 Plzeň 5,19 
Hradec Králové 3,63 Hradec Králové 4,68 
Karlovy Vary 3,57 Ústí nad Labem 3,84 
Ústí nad Labem 3,43 Liberec 3,45 
České Budějovice 3,15 Karlovy Vary 3,40 
Liberec 2,30 Olomouc 3,24 
Olomouc 2,29 České Budějovice 2,78 
Pardubice 2,11 Pardubice 2,76 
Zlín 1,80 Zlín 2,18 
Jihlava 1,08 Jihlava 1,23 

Zdroj: data společnosti Media Tenor, vlastní zpracování 

Žijeme v moderní, ve značné míře medializované, době. Jakákoli událost ať už 

z oblasti politiky, hospodářství, kultury či sportu je vysílána v televizi, protože se jedná 

o nejjednodušší přenos informací divákům. V dnešní době, co není odvysíláno televizi, jako 

by se vůbec nestalo. Proto v grafu 4.1.3 sledujeme vývoj podílu mediálních příspěvků 

ve sledovaném období za všechna krajská města ČR dohromady. Z grafu lze logicky vyčíst, 

že počet příspěvků v obou televizních relacích se rok od roku zvyšoval. Pouze rok 2008 

jakýmsi způsobem vyčníval z řady. Nárůst může být způsoben také tím, že se v tomto roce 

začalo ve velké míře hovořit o světové hospodářské krizi. Nebyl den, kdy jsme ve zprávách 

nezaslechli o zhoršujících se podmínkách a o dopadech na nejrůznější firmy ve všech větších 

městech ČR. Počet odvysílaných příspěvků se neodmyslitelně zvyšuje, což může být 

způsobeno mimo jiné i zvýšením počtu vysílacích časů. V případě TV Nova došlo v našem 

sledovaném období ke zvýšení počtu vysílacích časů v roce 2007. V únoru tohoto roku 

zařadila TV Nova do vysílání odpolední Televizní noviny. Tato skutečnost se bezesporu 

podílí na zvýšení počtu odvysílaných příspěvků. Pokud by naše časová řada pokračovala 

i nadále, byl by vývoj jistě ovlivněn také ranními Televizními novinami, poledními 

Televizními novinami a nočními Televizními novinami. Tyto tři nové vysílací časy byly 

zahájeny v roce 2011. (Wikipedie, 2014c) Z grafu lze vyčíst, že podíl resp. počet zpráv 

se v porovnání roku 2004 s rokem 2010 více než zdvojnásobil.  
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Graf 4.1.3: Podíl počtu mediálních příspěvků na celkovém počtu příspěvků 

v jednotlivých letech za všechna krajská města ČR dohromady (v %) 

 
Zdroj: data společnosti Media Tenor, vlastní zpracování 

Tabulka 4.1.2 slouží k detailnějšímu popisu vývoje podílu resp. počtu příspěvků 

ve sledovaném období jednotlivě za všechna krajská města ČR. Tabulka slouží pro ukázku, že 

ne všechna krajská města měla stejný vývoj podílu resp. počtu odvysílaných příspěvků, jako 

ukazuje graf 4.1.3 za všechna města dohromady. Na první pohled je patrné, že téměř ve všech 

městech byl nejnižší podíl zpráv v počátečním sledovaném roce, tedy v roce 2004.  

Podobný trend ve vývoji můžeme sledovat u Prahy, Brna, Ostravy, Karlových Varů, 

Pardubic a Jihlavy. U těchto měst se ve sledovaném období podíl příspěvků zvyšoval. 

Samozřejmě je zde vidět výkyv jako v předchozím grafu, tedy rok 2008, kdy v každém 

z těchto měst jde vidět ať už menší či větší nárůst. U Ostravy můžeme vidět skokový nárůst 

v roce 2010, kdy se podíl zpráv zvýšil o více než 10 p. b. oproti předcházejícímu roku. Jednou 

z hlavních příčin „skokového“ nárůstu bylo mnohokrát zmiňované soudní řešení žhářského 

útoku na romskou rodinu ve Vítkově, při kterém dvouletá Natálka utrpěla život ohrožující 

popáleniny třetího a čtvrtého stupně na více než 80 % těla. (Wikipedie, 2014e) Druhou 

událostí, která zvýšila počet zpráv, byly povodně, které město v tomto roce zasáhly.  

Druhou skupinu měst tvoří Hradec Králové, Ústí nad Labem, Liberec, Olomouc 

a Zlín. Tato města také vykazují nárůst podílu počtu příspěvků v roce 2008, avšak je pro ně 

typický následný pokles. Můžeme vidět, že výraznějších podílů na zprávách vykazovala tato 

města ještě před samotným rokem 2008. V případě Ústí nad Labem je nárůst podílu počtu 

zpráv v roce 2006 způsoben povodněmi, které město v tomto roce postihly.  
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Posledními městy jsou Plzeň a České Budějovice. Tato města jsou v rámci daného 

srovnání typická tím, že nevykazují v roce 2008 žádných výrazných změn. U těchto měst 

dochází k větším výkyvům v jiných letech, v případě Plzně je to rok 2009 a u Českých 

Budějovic rok 2010. V Plzni se rok 2009 „proslavil“ díky kauze s diplomy studentů Právnické 

fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni, přičemž tato kauza přešla do gigantických 

rozměrů. České Budějovice zasáhla v únoru 2010 vražda manželů Malhockých, která se 

ve zpravodajství objevovala ve větší míře. V srpnu téhož roku postihla České Budějovice 

velmi infekční úplavice, kterou se lidé nakazili v jedné z českobudějovických jídelen. Díky 

těmto dvěma událostem se České Budějovice dostaly do povědomí nejen místních obyvatel.  

V příloze č. 15 můžeme vidět graficky znázorněn vývoj podílu mediálních příspěvků 

v krajských městech ČR za sledované období zvlášť za Televizní noviny a zvlášť za Události. 

Grafy znázorňují, jak velké výkyvy nastaly v jednotlivých televizních relacích. Můžeme 

vidět, která zpravodajská relace se u jednotlivých měst více či méně podílela na výkyvech, 

které za sledované období nastaly. Např. Ústí nad Labem v roce 2007 vyzdvihly Televizní 

noviny, u kterých došlo k výraznému nárůstu podílu počtu zpráv, kdežto v případě Událostí 

byl podíl zpráv naopak velmi výrazně snížen. 

Tab. 4.1.2: Podíl počtu příspěvků o krajských městech na celkový počet příspěvků 

za jednotlivé roky sledovaného období (v %) 

Krajské město 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Praha 7,32 10,88 12,18 15,72 18,41 17,41 18,09 
Brno 9,25 11,89 12,26 15,06 18,53 16,00 17,02 
Ostrava 8,56 10,13 11,41 11,47 17,17 15,29 25,97 
Plzeň 9,20 12,74 16,93 12,74 12,41 21,20 14,79 
Hradec Králové 8,29 15,99 16,68 13,82 19,45 12,14 13,62 
Ústí nad Labem 5,48 11,86 20,02 19,46 17,45 13,98 11,74 
Liberec 12,47 14,53 8,35 16,83 16,34 18,28 13,20 
Karlovy Vary 11,07 11,85 10,55 12,24 17,19 18,75 18,36 
Olomouc 9,69 10,40 14,81 17,95 21,51 11,97 13,68 
České Budějovice 5,84 14,61 17,37 12,50 13,47 12,99 23,21 
Pardubice 5,04 11,43 13,28 14,96 17,48 16,81 21,01 
Zlín 7,45 15,32 11,39 19,46 16,36 16,36 13,66 
Jihlava 6,43 11,43 11,79 15,71 17,86 16,07 20,71 

Zdroj: data společnosti Media Tenor, vlastní zpracování  

Tabulka 4.1.3 slouží pro srovnání krajských měst ČR, a to vzhledem k podílu počtu 

odvysílaných zpráv a vzdálenosti k hlavnímu městu Praze. Jelikož je v Praze soustředěno 
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sídlo společnosti CET 21 spol. s r.o. (Televizní noviny) a sídlo ČT (Události), tak je pro nás 

důležité zjistit, zda má vzdálenost od Prahy vliv na výši podílu počtu odvysílaných zpráv 

v jednotlivých městech.  

Dle toho co vidíme v tabulce, můžeme usoudit, že vzdálenost krajských měst 

od hlavního města Prahy má z části vliv na podíl resp. počet odvysílaných zpráv. Nemůžeme 

však s přesností říci, že čím je větší vzdálenost měst od Prahy, tím nižší je podíl počtu 

odvysílaných zpráv. Pouze Brno a Ostrava výrazným způsobem vyčnívají z řady. Jelikož 

u zbývajících měst jsou pouze malé rozdíly v podílu počtu příspěvků, nemusíme 

se dopodrobna zabývat jednotlivým pořadím měst v tabulce. Můžeme však vyvodit, 

že televizní zpravodajství se ve svých relacích zabývaly převážně našimi třemi největšími 

městy (s dominantním postavením Prahy) a ostatním městům již není věnována taková 

pozornost.  

Zmiňovaná města Brno a Ostrava jsou jedny z nejvzdálenějších od Prahy. Přestože 

jejich vzdálenost od hlavního města je tak velká, podíly odvysílaných zpráv mají jedny 

z nejvyšších. Důležitým faktem této skutečnosti je, že Brno a Ostrava jsou druhým a třetím 

největším městem ČR (co do rozlohy i počtu obyvatel) a zároveň jsou sídlem televizních 

studií ČT. Dalším důvodem je také to, že Brno je sídlem Ústavního soudu ČR, Nejvyššího 

správního soudu, Nejvyššího soudu, ale také Nejvyššího státního zastupitelství ČR. Právě toto 

jsou důvody, proč podíly odvysílaných zpráv z těchto měst jsou jedny z nejvyšších.  
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Tab. 4.1.3: Poměr podílu počtu zpráv na celkovém počtu zpráv a pořadí měst 

dle vzdálenosti k Praze (v %) 

Krajské město Podíl zpráv v % 
Města dle vzdálenosti k Praze 

Pořadí měst Vzdálenost (v km) 

Praha 51,27 1. 0 

Brno 11,04 10. 185 

Ostrava 6,87 13. 275 

Plzeň 5,07 3. 85 

Hradec Králové 4,22 6. 100 

Ústí nad Labem 3,73 2. 71 

Liberec 3,44 4. 89 

Karlovy Vary 3,20 8. 113 

Olomouc 2,93 11. 209 

České Budějovice 2,57 9. 123 

Pardubice 2,48 5. 96 

Zlín 2,01 12. 252 

Jihlava 1,17 7. 112 
Zdroj: data společnosti Media Tenor, vlastní zpracování 

4.1.1 Kvantitativní hodnocení krajských měst ČR ve vztahu k počtu obyvatel 

Počet obyvatel žijících v jednotlivých městech je určující pro potenciál daného města. 

Obyvatelstvo na sebe váže nejrůznější aktivity. Z tohoto důvodu by mělo prostorové rozdělení 

obyvatelstva zhruba určovat, jaký bude podíl příspěvků na celkovém počtu příspěvků. Avšak 

nejen obyvatelstvo je určující pro počet příspěvků, ale také ekonomika měst, infrastruktura, 

podnikatelské aktivity, geografické umístění, přitažlivost pro turisty či investory nebo také 

kulturní záležitosti. (Sucháček, 2013a) Obyvatelstvo je totiž podstatným faktorem, jenž slouží 

k zachycení a vysvětlení prostorového sociálně-ekonomického vývoje. Počet obyvatel a počet 

příspěvků by měl být tedy přibližně vyrovnaný. Pro zjištění možných souvislostí 

znázorňujeme v grafu 4.1.4 poměr podílu počtu zpráv a podílu počtu obyvatel v jednotlivých 

krajských městech ČR. Mezi mediálně „nadhodnocovaná“ města, vzhledem k počtu obyvatel, 

patří pouze Praha a Karlovy Vary. V Praze je podíl počtu obyvatel necelých 38 %, avšak 

podíl počtu zpráv je více než 51 %. V případě Karlových Varů převyšuje podíl počtu zpráv 

podíl počtu obyvatel o necelých 0,5 %. Karlovy Vary jsou medializované především v oblasti 

umění a kultury. Rozdíl mezi těmito městy je markantní, co do počtu obyvatel, rozlohy, 

ale také co se týče medializace. Víc než polovina všech zpráv odvysílaných v Televizních 

novinách a Událostech je o našem hlavním městě Praze. Důvodem vysokého „nadhodnocení“ 

Prahy je monocentrický charakter celostátních médií, která jsou zcela koncentrována v Praze, 
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ale také fakt, že média upřednostňují události ze svého nejbližšího okolí před událostmi z míst 

vzdálenějších.   

Ústí nad Labem je jediným krajským městem, které je adekvátně medializované 

vzhledem ke svému počtu obyvatel, jelikož má vyrovnaný podíl počtu zpráv a podíl počtu 

obyvatel. Zbylých deset měst je, ve vztahu ke svému počtu obyvatel, mediálně 

„podhodnocováno“. Můžeme ještě zdůraznit, že města Brno, Plzeň, Hradec Králové a Liberec 

se přibližují jakési pomyslné čáře mediálního vyrovnání. Rozdíl hodnot podílu zpráv a podílu 

obyvatel u těchto měst se pohybuje do 1 p. b.  

Graf. 4.1.4: Poměr podílu počtu zpráv na celkovém počtu zpráv a podílu počtu 

obyvatel v krajských městech ČR (v %) 

 
Zdroj: data společnosti Media Tenor, vlastní zpracování 

4.1.2 Mediální potenciál krajských měst ČR 

Graf 4.1.5 znázorňuje index medializace, tedy podíl počtu odvysílaných zpráv a počtu 

obyvatel. Index medializace značí mediální potenciál jednotlivých krajských měst ČR. 

Čím vyšších hodnot index medializace nabývá, tím více se o příslušném městě, ve vztahu 

k počtu obyvatel, hovoří. V opačném případě se o městech hovoří podstatně méně. 

Je zcela jasné, že první místo obsadilo opět naše hlavní město Praha. Vysoká hodnota 

indexu mediálního potenciálu je dána mimo jiné tím, že v Praze sídlí obě, námi sledované, 

televizní stanice. Praha je také místem, kde sídlí prezident republiky, vláda, parlament, vrchní 
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soud a mnoho dalších významných institucí. Není snad žádné zpravodajství, ve kterém by 

se nehovořilo o politickém dění v naší zemi. O Praze slýcháme také ve vztahu k jejímu 

kulturnímu dění. Druhým městem s nejvyšším mediálním potenciálem jsou Karlovy Vary. 

Toto město je známo především na poli kultury, hlavně díky světově známému 

Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary. Na druhou příčku se Karlovy Vary 

dostaly také díky velmi nízkému počtu obyvatel, což hraje v případě indexu medializace 

významnou roli. Ústí nad Labem je třetím městem s nejvyšším mediálním potenciálem. 

Přestože krajská města Brno, Ostrava i Plzeň jsou mediálně více známy, tak v případě 

mediálního potenciálu se díky svému vysokému počtu obyvatel dostaly na nižší pozice, než je 

tomu v případě Ústí nad Labem, které má oproti těmto městům počet obyvatel výrazně nižší. 

Na druhou stranu, mediálně nejméně výrazné je město Jihlava. Jednak je to město s nejnižším 

podílem mediálních příspěvků, ale také je to město s velmi nízkým počtem obyvatel. Z tohoto 

důvodu se město dostalo na poslední příčku v tomto hodnocení. Detailnější znázornění indexu 

medializace nalezneme v příloze č. 16, kde je přehledně vyobrazen index medializace 

pro všechna krajská města v jednotlivých letech sledovaného období. Díky narůstajícímu 

počtu příspěvků se mediální potenciál, takřka u všech krajských měst, postupem let zvyšuje. 

S indexem medializace souvisí také graf 4.1.4, jenž znázorňuje podíl počtu mediálních 

příspěvků na celkovém počtu příspěvků v jednotlivých letech za všechna krajská města ČR. 

Pokud podíl počtu odvysílaných zpráv převyšuje podíl počtu obyvatel, pak index medializace 

nabývá hodnot vyšších než jedna a město má vysoký mediální potenciál. Naopak hodnoty 

nižší než jedna jsou důkazem toho, že se o městě, ve vztahu k počtu obyvatel, hovoří málo.  

Graf 4.1.5: Index medializace krajských měst ČR (v ‰) 

 
Zdroj: data společnosti Media Tenor, www.czso.cz, vlastní zpracování 
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4.2 Kvalitativní hodnocení mediálních příspěvků 

V rámci kvalitativního hodnocení médií se zaměříme na nejčastěji vysílaná témata 

v jednotlivých krajských městech ČR. Všechny odvysílané příspěvky byly zařazeny 

do kategorií, kterých je celkem třicet. Kategorie pro zařazení příspěvků jsou uvedeny 

v tabulce 4.2.1.  

Tab. 4.2.1: Kategorie zpravodajských příspěvků 

Bezpečnost Justice Sport 
Církev Média Státní správa 
Doprava Menšiny, lidská práva Stranická oblast 
Energetika Mezinárodní události Školství, věda 
EU všeobecně Nehody Umění, kultura 
Globalizace Nestátní neziskové organizace Věda a výzkum 
Historie Obrana + NATO Zábava 
Hospodářská politika Regiony Zdravotnictví 
Hospodářský život Sociální politika Zemědělství 
Informatika Společnost Životní prostředí 

Zdroj: data společnosti Media Tenor, vlastní zpracování 

Důležitý není jen samotný počet respektive podíl odvysílaných zpráv, ale nesmírně 

důležité je také jejich tematické složení. Díky tematickému složení zjistíme, zda obraz 

krajských měst odvysílaný v televizi odpovídá skutečnosti. Mnohdy bývá obraz měst 

v televizi velmi zkreslený nebo jsou zprávy vysílané o některých městech „neutrální,“ tzn., 

že jejich výpovědní hodnota je téměř nulová. Na základě kvalitativní analýzy zjistíme, jaká 

témata se u jednotlivých měst vyskytovala nejčastěji a zda mají souvislost s charakterem 

města nebo se jedná pouze o témata mediálně přitažlivá pro diváky. Ne všechny zmiňované 

kategorie jsou obsaženy ve všech krajských městech. Pouze hlavní město Praha měla 

příspěvky ve všech oblastech.  

V grafu 4.2.1 vidíme všechny zmiňované kategorie a jejich zastoupení za celé 

sledované období celkově za všechna krajská města ČR. Graf slouží pro zjištění, na kterých 

kategoriích se více podílely více zprávy z Televizních novin, a na kterých zase zprávy 

z Událostí. Nejvíce medializované příspěvky se týkaly, jak u Televizních novin, tak 

i u Událostí, především oblasti bezpečnosti, nehod, umění a kultury a společnosti. Dále byly 

ve větší míře zmiňovány oblasti dopravy, zdravotnictví, justice, životního prostředí 

či hospodářského života. Jednoznačně nejvyšší podíl na všech zprávách má bezpečnost, 

u které převyšují, jako v případě kategorie nehod a společnosti, zprávy z Televizních novin. 

V případě oblasti umění a kultury dominují zprávy z Událostí. Posloupnost nejvíce 

medializovaných příspěvků v Televizních novinách je v oblasti bezpečnosti, dále v oblasti 
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nehod, společnosti a umění a kultury. V případě Událostí je posloupnost trochu jiná, přičemž 

nejzmiňovanější jsou opět příspěvky v oblasti bezpečnosti, dále příspěvky v oblasti umění 

a kultury, společnosti a až na čtvrtém místě příspěvky v oblasti nehod. Můžeme tedy říci, že 

Televizní noviny vysílají více zpráv bulvárního typu než Události. Takovéto příspěvky jsou 

pro posluchače velmi přitažlivé a média je s oblibou zařazují ve velké míře do svého vysílání.  

Graf 4.2.1: Podíl mediálních příspěvků dle kategorií a televizních vysílání za období 

1. dubna 2004 – 31. prosince 2010 (v %) 

 

Zdroj: data společnosti Media Tenor, vlastní zpracování 

4.2.1 Tematická skladba mediálních příspěvků 

Pořadí jednotlivých kategorií mediálních příspěvků za obě zpravodajské relace 

dohromady znázorňuje tabulka 4.2.2. Můžeme vidět, že pouze prvních šest skupin má podíl 

příspěvků na celkovém počtu příspěvků přes 5 %. Zpravodajské relace vysílají zprávy 

převážně z oblasti bezpečnosti, nehod, umění a kultury, společnosti, zdravotnictví a z justice. 

Za zmínku stojí ještě oblast dopravy, která získala 4,68 % a životního prostředí s 3,68 %. 

Zbylých dvaadvacet kategorií získalo pouze minimální podíl na celkovém zpravodajském 

vysílání. Můžeme tedy říci, že příspěvky z těchto kategorií se vyskytují velice zřídka. Jedná se 

spíše o ojedinělé události, než o události pravidelně se opakující. 

Kategorie zpráv v oblasti bezpečnosti je v absolutním vedení. Na celkovém počtu 

odvysílaných příspěvků se oblast bezpečnosti podílí z více než 28 %. Jedná se o téma, které 

nemá mezi ostatními žádnou konkurenci. Zprávy v této skupině se zabývaly převážně 

kriminalitou všeho druhu, bezpečností silničního provozu, extrémismem, korupcí, 

bezpečnostními opatřeními při sportovních a jiných událostech a násilím na dětech. Můžeme 
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říci, že každá čtvrtá zpráva odvysílaná v Televizních novinách nebo v Událostech se týkala 

bezpečnosti. 

Druhou oblastí s nejvyšším podílem počtu zpráv jsou nehody, které získaly necelých 

11 %. V této skupině vysílaly zpravodajské relace hlavně zprávy z oblasti dopravních nehod, 

nehod ve společenské sféře, požárů, přírodních kalamit či nehod ve sféře hospodářské. 

V těsném závěsu za nehodami se nachází kategorie umění a kultury s necelými 10,5 %. 

Zprávy v této oblasti se týkaly hlavně divadel, kinematografie, filmové a televizní tvorby, 

muzejnictví, ochrany historických památek, festivalů, koncertů nebo výtvarného umění. 

Kategorie společnost, která se řadí na čtvrté místo v tabulce, dosáhla necelých 10 %. V této 

skupině se zprávy týkaly z největší části svátků, výročí, piet19, dále demonstrací a petic, 

sebevražd a společenských aktivit.  

Tab. 4.2.2: Pořadí jednotlivých kategorií odvysílaných v televizních zpravodajstvích 

dle nejvyššího podílu zpráv na celkovém počtu zpráv (v %) 

 

Kategorie 

Podíl zpráv 
na celkovém 
počtu zpráv 

(v %) 

 Kategorie 

Podíl zpráv 
na celkovém 
počtu zpráv 

(v %) 

 Kategorie 

Podíl zpráv 
na celkovém 
počtu zpráv 

(v %) 

1. Bezpečnost 28,16 11. Školství, věda 1,97 21. 
Menšiny, 
lidská práva 

0,51 

2. Nehody 10,96 12. Sport 1,95 22. EU všeobecně 0,50 

3. 
Umění, 
kultura 

10,45 13. 
Stranická 
oblast 

1,78 23. Média 0,48 

4. Společnost 9,62 14. Státní správa 1,56 24. Energetika 0,41 

5. Zdravotnictví 5,64 15. Zábava 1,52 25. Zemědělství 0,35 

6. Justice 5,12 16. 
Hospodářská 
politika 

1,07 26. Historie 0,26 

7. Doprava 4,68 17. 
Mezinárodní 
události 

0,89 27. Věda a výzkum 0,09 

8. 
Životní 
prostředí 

3,68 18. 
Obrana + 
NATO 

0,85 28. Informatika 0,07 

9. 
Hospodářský 
život 

3,18 19. Církev 0,83 29. 
Nestátní 
neziskové 
organizace 

0,03 

10. Regiony 2,61 20. 
Sociální 
politika 

0,75 30. Globalizace 0,01 

Zdroj: data společnosti Media Tenor, vlastní zpracování 

Všechny výše zmíněné kategorie můžeme zařadit do pěti tematických oblastí, 

mezi které patří tyto tematické oblasti: ekonomická, společenská, infrastrukturní, 

environmentální a ostatní témata. Čtyři oblasti zahrnují skupin více, avšak máme zde také 

oblast (environmentální témata), která zahrnuje pouze jednu jedinou kategorii se zprávami. 

                                                 
19 tj. zobrazení Panny Marie na klíně s tělem Krista po jeho snětí z kříže 
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Ekonomická témata 

Mezi ekonomická témata můžeme zařadit kategorii hospodářský život, hospodářská 

politika a zemědělství. Oblast hospodářský život zahrnuje zprávy převážně z hlavního města 

Prahy a Brna. Nejvíce příspěvků se v této skupině týkalo informací o podnicích 

a podnikatelích a nezávadnosti či bezpečnosti produktů a služeb. Díky areálu Veletrhů Brno, 

je město světově známo jako jedno z nejkrásnějších a největších evropských výstavních 

areálů, není proto divu, že se zde hovořilo ještě ve větší míře o právě výstavách a veletrzích.  

Zprávy v kategorii hospodářská politika se zabývaly především Prahou a Ostravou. 

V této skupině převažovaly zprávy o stávkách, o trhu práce a úrovni zaměstnanosti, ale také 

o zadávání veřejných zakázek. V Praze dominovaly příspěvky o trhu práce a úrovni 

zaměstnanosti, o stávkách a o daních a daňových reformách, kdežto v Ostravě převažovaly 

pouze zprávy o stávkách. 

V oblasti zemědělství se nejvíce objevovaly zprávy z oblasti vodohospodářství 

a chorob zemědělských zvířat a plodin. Příspěvky z oblasti zemědělství se týkaly hlavně 

Prahy a Českých Budějovic. Praha se ve svých zprávách zabývala hlavně vodohospodářstvím. 

České Budějovice, díky případu ptačí chřipky u labutí z roku 2006, zase chorobami 

zemědělských zvířat a plodin. Skokový nárůst počtu zpráv v této oblasti můžeme vidět 

v příloze č. 26. Celkově kategorie zemědělství měla velmi nízký počet resp. podíl zpráv. 

Společenská témata 

Ke společenským tématům řadíme tyto kategorie: bezpečnost, umění a kultura, 

společnost, sport, stranická oblast, církev, sociální politika a menšiny a lidská práva. Zprávy 

z oblasti bezpečnosti se týkaly hlavně Prahy. Větší počet příspěvků se ještě objevil u Brna, 

Ostravy a Plzně. Absolutní převahu měly v oblasti bezpečnosti zprávy o kriminalitě včetně 

prevence kriminality, dále se objevovaly ve větší míře příspěvky o extrémismu 

a o bezpečnosti silničního provozu. V Praze, Brně i Plzni převyšovaly příspěvky o kriminalitě 

a o extrémismu. V Ostravě se zase nejvíce objevovaly zprávy o kriminalitě a rasismu. 

Výrazným způsobem se na zprávách v této oblasti podílel již zmiňovaný případ žhářského 

útoku na romskou rodinu ve Vítkově. 

Zprávy spadající do kategorie umění a kultury se týkaly hlavně Prahy a Karlových 

Varů. Prahu můžeme pokládat za kulturní velmoc naší země, proto je logické, že nejvíce 

zpráv v oblasti umění a kultury, je právě z tohoto města. V Praze se nejvíce hovořilo 

o divadelnictví, muzejnictví, hudbě (festivaly, koncerty, apod.), kinematografii, filmové 
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a televizní tvorbě, ale také o ochraně historických památek. Pro Karlovy Vary je typický 

každoroční Mezinárodní filmový festival, není tedy divu, že zprávy z tohoto města dominují 

právě v oblasti kinematografie, filmové a televizní tvorby.  

Kategorie společnost obsahuje zprávy především o hlavním městě Praze. Absolutní 

převahu mají v této kategorii příspěvky, které se týkaly svátků, výročí a piet. 

Na základě tohoto je jasné, že kategorie společnost se objevuje takřka u všech měst. 

V oblasti sportu byly nejčastěji zmiňovanými městy Praha, Liberec a Brno. Nejvíce 

medializovanými zprávami se stala oblast organizace a pořádání sportovních událostí. Právě 

tato oblast dominovala ve všech výše uvedených městech. Příspěvky z Liberce se týkaly 

zejména Mistrovství světa v klasickém lyžování, které se zde uskutečnilo v roce 2009. Brno 

je neodmyslitelně spojeno s každoročním závodem mistrovství světa silničních motocyklů 

Grand Prix ČR, proto se zprávy týkaly ve velké míře také oblasti motoristických sportů.  

Příspěvky z kategorie stranické oblasti se zabývaly hlavně politickými stranami ODS 

a ČSSD. Jelikož Praha je politickým centrem, tak právě odtud mířila většina zpráv.  

V oblasti společenských témat jsou tři kategorie (církev, sociální politika a menšiny 

a lidská práva) jejichž podíl na celkovém počtu zpráv nedosahuje ani 1 %. V kategorii církev 

převyšovaly zprávy z hlavního města Prahy a vysílaly se zejména informace o papežích. 

Oblast sociální politiky se zabývala především zprávami o bytové a stavební politice 

a o sociálních dávkách. Většina zpráv v oblasti sociální politiky se týkala hlavně Prahy, Brna 

a Ústí nad Labem. Do kategorie menšiny a lidská práva patřily zprávy z Prahy, které 

se zabývaly hlavně diskriminací ve společnosti a pobytem cizinců. 

Infrastrukturní témata 

Oblast infrastrukturních témat zahrnuje kategorii zdravotnictví, dopravy, školství 

a vědy, energetiky a informatiky. Zprávy z kategorie zdravotnictví se nám dostávaly 

převážně z Prahy a Brna. V oblasti zdravotnictví se příspěvky zabývaly převážně 

hygienickými standardy a činností hygienických stanic, dále nemocnicemi a dalšími 

zdravotnickými zařízeními, zdravotním stavem obyvatel, epidemiemi, pandemiemi, ale také 

zdravotnickým výzkumem. Z oblasti zdravotnictví můžeme zmínit zprávy o výskytu 

chřipkové epidemie, prasečí chřipky, úplavice, o výskytu meningokokových nákaz, černého 

kašle, či neobvyklého druhu chřipky typu B. 
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Kategorie dopravy obsahuje převážně příspěvky ze dvou největších dopravních 

„center“ ČR, tedy Prahy a Brna. Zprávy se týkaly hlavně automobilové resp. silniční dopravy, 

městské hromadné dopravy a rekonstrukcí a staveb nových silnic a dálnic.  

V oblasti školství a vědy převládaly zprávy o vysokém školství, terciálním vzdělání 

a univerzitách třetího věku, a to z hlavního města Prahy a Plzně. Praha je známá jakožto 

město s nejvyšším počtem vysokých škol a Plzeň se „proslavila“ díky kauze s diplomy 

na Právnické fakultě Západočeské univerzity. V Praze se ještě ve větší míře hovořilo 

o středních školách a o knihovnictví. 

Oblast infrastrukturních témat zahrnuje dvě kategorie, jejichž počet příspěvků je velmi 

nízký (podíl na celkovém počtu zpráv nedosahuje 1 %). Tato témata jsou energetika 

a informatika. Zprávy v oblasti energetiky se nejvíce objevovaly z Prahy a týkaly se 

z největší části cen pohonných hmot, cen ropy, ale také alternativních zdrojů energie. 

Kategorie informatiky se nejvíce týkaly portálu veřejné správy. Nejvyšší počet příspěvků 

v oblasti informatiky byl rovněž z Prahy. 

Environmentální témata 

Environmentální témata obsahují pouze jedinou kategorii, a to životní prostředí. 

V této oblasti se zprávy zabývaly v největší míře faunou, počasím, odpady a recyklací, 

a v neposlední řadě ekologickými haváriemi. S výrazným náskokem dominovaly příspěvky 

z Prahy, dále byl velký počet zpráv z Brna, Ústí nad Labem, Ostravy, Olomouce, Liberce 

a Hradce Králové. Důvodem vysokého počtu příspěvků o fauně jsou zoologické zahrady, 

které se ve všech zmiňovaných městech, kromě Hradce Králové, nacházejí. Praha kromě 

fauny vysílala ve větší míře také informace o počasí. V Ostravě se rovněž objevovaly z velké 

části zprávy o počasí, ale také o úrovni znečištění. Ekologické havárie byly vysílány převážně 

z Ústí nad Labem.  

Ostatní témata 

Mezi ostatní témata řadíme všechny kategorie, které jsme nebyli schopni přiřadit 

k žádné jiné oblasti. Patří sem nehody, justice, regiony, státní správa, zábava, mezinárodní 

události, obrana + NATO, EU všeobecně, média, historie, věda a výzkum, nestátní neziskové 

organizace a globalizace. 

Zprávy o nehodách jsou jedny z nejčastěji vysílaných témat. Např. o dopravních 

nehodách, které tvoří největší část příspěvků o nehodách, slýcháme v televizi každý den. 



73 
 

Jelikož Praha, Brno a Ostrava jsou největší dopravní uzly v ČR, řadíme je právě k těmto 

městům. Ve větší míře jsou pak vysílány ještě zprávy o nehodách ve společenské sféře, 

o požárech a o přírodních kalamitách. V Praze byly ve velkém rozsahu zastoupeny příspěvky 

ze všech těchto kategorií. V Brně převládaly zprávy o dopravních nehodách a požárech, 

a v Ostravě převažovaly informace odvysílané v oblasti dopravních nehod a přírodních 

kalamit. 

Mezi zprávy z kategorie justice patří hlavně soudní rozhodnutí, soudní spory 

a procesy. Příspěvky zařazené do této skupiny jsou vysílány hlavně z Prahy, Brna a Ostravy. 

Zprávy týkající se oblasti regionů převažují z hlavního města Prahy a Brna. Příspěvky 

se zabývaly hlavně financováním projektů obecními samosprávami a komunální politikou. 

Kategorie státní správy obsahuje příspěvky převážně z Prahy, a to hlavně z oblasti voleb 

do Senátu a předvolebního a volebního boje. Odvysílané zprávy z kategorie zábavy patří 

zejména Praze. Všechny příspěvky z této skupiny se zabývaly kuriozitami a rekordy.  

Oblast ostatních témat zahrnuje největší počet kategorií s velmi nízkým počtem 

odvysílaných zpráv, tedy s podílem počtu zpráv na celkovém počtu příspěvků nižším než 1 %. 

Do této oblasti zařazujeme kategorii mezinárodních událostí, obrany + NATO, EU všeobecně, 

kategorii médií, historie, vědy a výzkumu, nestátních neziskových organizací a v neposlední 

řadě kategorii globalizace. V kategorii mezinárodních událostí patřily zprávy hlavně Praze 

a humanitární pomoci zahraničí. Příspěvky o národní bezpečnostní politice, zbraních 

hromadného ničení, apod., které spadají hlavně pod Prahu, patří do kategorie obrany + 

NATO. V oblasti EU všeobecně byly nejvíce zmiňovány příspěvky o ČR a předsednictví 

v EU z první poloviny roku 2009, přičemž dominovaly zprávy z hlavního města Prahy. Oblast 

médií se zabývala televizí a digitalizací vysílání z Prahy a Brna. Zprávy o historii byly 

vysílány především z Prahy a Ústí nad Labem a týkaly se II. světové války, okupace 

a sametové revoluce z roku 1989. Kategorie vědy a výzkumu se zabývala příspěvky 

o vesmírných úkazech vysílaných z Brna a Prahy. Naprosto nejnižší počet, tedy i podíl zpráv, 

měly kategorie nestátní neziskové organizace a globalizace. 

4.2.2 Meziměstské srovnání tematické skladby mediálních příspěvků 

Tematická skladba odvysílaných příspěvků nám udává obraz krajských měst 

v televizi. V tabulce č. 4.2.3 proto vidíme TOP 5 nejfrekventovanějších témat odvysílaných 

v televizním zpravodajství v jednotlivých krajských městech ČR. Na základě tohoto 

znázornění si rozebereme všechna města a jejich nejčastěji vyskytující se témata ve zprávách. 
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Podrobnější zobrazení všech témat za každé město zvlášť nalezneme v přílohách č. 17 až 29. 

Detailněji se však budeme zabývat vždy jen pěti nejčastěji vyskytujícími se kategoriemi, 

protože u zbývajících kategorií je počet odvysílaných příspěvků velmi nízký, tudíž nemají 

patřičnou vypovídající schopnost. Pro lepší přehlednost je tabulka s nejčastěji vysílanými 

tématy barevně odlišena. 

Tab. 4.2.3: TOP 5 nejfrekventovanějších témat včetně podílu odvysílaných zpráv 

na celkovém počtu zpráv (v %) 

Krajská 
města 

Pět nejfrekventovanějších témat - podíl odvysílaných zpráv na celkovém počtu zpráv 
(v %) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Praha 
Bezpečnost 

(28,04) 
Umění, kultura 

(14,65) 
Společnost 

(11,62) 
Nehody (9,28) Doprava (5,68) 

Brno 
Bezpečnost 

(30,75) 
Nehody (9,92) Společnost (8,49) Justice (8,15) 

Zdravotnictví 
(7,06) 

Ostrava 
Bezpečnost 

(32,52) 
Nehody (15,72) Justice (7,34) 

Zdravotnictví 
(6,25) 

Společnost (6,19) 

Plzeň 
Bezpečnost 

(32,79) 
Školství, věda 

(10,11) 
Justice (9,70) Nehody (9,37) Společnost (8,71) 

Hradec 
Králové 

Bezpečnost 
(26,26) 

Nehody (14,12) Justice (9,48) Společnost (6,52) 
Umění, kultura 

(5,92) 

Ústí nad 
Labem 

Bezpečnost 
(35,57) 

Nehody (12,53) Justice (6,71) 
Zdravotnictví 

(6,49) 
Životní prostředí 

(6,49) 

Liberec 
Bezpečnost 

(24,33) 
Nehody (17,43) Sport (9,44) 

Životní prostředí 
(7,26) 

Společnost (5,81) 

Karlovy 
Vary 

Umění, kultura 
(30,99) 

Bezpečnost 
(17,58) 

Zdravotnictví 
(8,59) 

Společnost (6,77) Nehody (6,77) 

Olomouc 
Bezpečnost 

(29,20) 
Nehody (18,80) 

Životní prostředí 
(8,26) 

Společnost (7,55) Justice (7,41) 

České 
Budějovice 

Bezpečnost 
(26,79) 

Nehody (16,40) 
Zdravotnictví 

(10,06) 
Společnost (7,31) 

Umění, kultura 
(6,01) 

Pardubice 
Bezpečnost 

(18,32) 
Nehody (12,61) Společnost (9,41) 

Zdravotnictví 
(8,74) 

Sport (8,40) 

Zlín 
Bezpečnost 

(19,25) 
Společnost 

(15,53) 
Nehody (14,29) 

Zdravotnictví 
(7,87) 

Umění, kultura 
(7,25) 

Jihlava 
Bezpečnost 

(22,86) 
Životní prostředí 

(9,64) 
Nehody (8,93) 

Umění, kultura 
(7,14) 

Stranická oblast 
(7,14) 

Zdroj: data společnosti Media Tenor, vlastní zpracování 

U všech krajských měst můžeme vidět obdobné tematické složení zpráv v TOP 5 

nejčastěji vyskytujících se témat. U každého města vidíme kategorii bezpečnost a nehody. 

U jedenácti měst můžeme dále vidět kategorii společnost. Kromě toho se ještě ve větší míře 

objevuje oblast zdravotnictví, justice, či umění a kultury.   

Jak již víme z tabulky 4.2.2, tak dominantní postavení v televizním zpravodajství mají 

zprávy týkající se bezpečnosti. Tato kategorie vítězí u všech krajských měst, s výjimkou 
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Karlových Varů, u kterých dominuje oblast umění a kultury. Kriminalita včetně prevence 

kriminality a bezpečnost silničního provozu, které nás doprovázejí každý den, jsou nesmírně 

důležité a je jim v médiích věnována velká pozornost. Příspěvky o kriminalitě jsou přitažlivé 

pro diváky, tudíž je média ve velké míře zařazují do svých zpravodajství. Není divu, že je tato 

oblast u dvanácti z třinácti měst na prvním místě. Do kategorie nehod patří v největší míře 

příspěvky o dopravních nehodách. Můžeme říci, že zprávám o nehodách (hlavně těch 

dopravních) je věnována velká pozornost, protože je to téma velmi přitažlivé pro diváky 

a právě z tohoto důvodu mají média tato témata velmi ráda. U většiny měst se tato kategorie 

řadí na druhé místo v tabulce. Oblast společnost se zabývala převážně zprávami, které 

se týkaly svátků, výročí a piet, tudíž je jasné, že je tato oblast skoro u všech měst 

mezi prvními pěti kategoriemi. Další témata, která se dostala do TOP 5 nejfrekventovanějších 

témat, více naznačují, na co se média u jednotlivých měst zaměřovala. 

Postavení kategorie umění a kultury je v Praze oproti ostatním krajským městům ČR 

velmi silné. V Praze, centru historie a kultury, se nachází velké množství architektonických 

památek, jichž je takřka 3 000. Díky této skutečnosti je logické, že se kategorie umění 

a kultury bude nacházet vysoko v tabulce, u Prahy konkrétně na druhém místě. Jelikož 

je Praha největším dopravním uzlem v zemi, tak jakožto jediné krajské město ČR, má v TOP 

5 nejčastěji vysílaných témat oblast dopravy. Zabývá se především automobilovou resp. 

silniční dopravou, městskou hromadnou dopravou, ale také stavbami či rekonstrukcemi silnic 

a dálnic.  

Brno a Ostrava mají v TOP 5 nejčastěji vyskytujících se témat v televizním 

zpravodajství zastoupeny tytéž kategorie, jako bezpečnost, nehody, společnost, justice 

a zdravotnictví. Díky krajskému soudu a vysokému počtu okresních soudů a státních 

zastupitelství se u Brna a Ostravy vyskytuje mezi prvními pěti tématy oblast justice. Ostrava 

byla navíc „proslavena“ již zmiňovaným soudním řešením žhářského útoku na romskou 

rodinu ve Vítkově. V Brně navíc sídlí Ústavní soud ČR, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud 

a Nejvyšší státní zastupitelství, což má bezesporu významný vliv na počet příspěvků v oblasti 

justice. V Brně se nachází deset nemocnic, tudíž se zprávy v oblasti zdravotnictví týkaly 

převážně nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. V Ostravě se příspěvky z této kategorie 

týkaly hlavně chřipkové epidemie, která zasáhla hlavně sever Moravy a střední Čechy 

na konci roku 2009. Výrazný nárůst podílu počtu zpráv v oblasti zdravotnictví v roce 2009 

můžeme vidět v příloze č. 19. 



76 
 

Co se týče Plzně, tak významné postavení má kategorie školství a vědy. Jak můžeme 

vidět v příloze č. 20, tak velmi výrazný nárůst podílu počtu zpráv v této oblasti nastal až 

v roce 2009. Nárůst počtu příspěvků byl tak markantní, že se oblast školství a vědy dostala 

v úhrnu na druhé místo v tabulce. Jak již bylo zmíněno, Plzeň se stala věhlasnou díky kauze 

udělování diplomů na Právnické fakultě Západočeské univerzity, která se začala odehrávat 

ve druhé polovině roku 2009. Mezi pěti nejčastěji vysílanými tématy z Plzně se nachází ještě 

kategorie justice. Důvodem vysokého počtu zpráv v oblasti justice je krajský soud a velké 

množství okresních soudů, které v Plzni sídlí. 

Hradec Králové má podobné tematické složení zpravodajských příspěvků, jako ostatní 

krajská města ČR. Za zmínku však stojí kategorie justice, která se umístila na třetím místě. 

Velké množství zpráv v této oblasti se týkalo královéhradeckého krajského soudu, který řešil 

kauzu „heparinového vraha“ z havlíčkobrodské nemocnice, jenž zavraždil deset lidí 

a u dalších jedenácti lidí se o to pokusil. Na pátém místě v tabulce se umístila kategorie umění 

a kultury. Pro Hradec Králové jsou typické festivaly. Každoročně se zde koná např. Rock for 

People nebo hip-hopový festival Hip Hop Kemp. Právě o těchto událostech se hovořilo 

ve zprávách z Hradce Králové v oblasti umění a kultury. 

Jako v případě Hradce Králové, také Ústí nad Labem a Olomouc mají podobné 

tematické složení. Zajímavé je, že do TOP 5 se oběma městům dostala oblast životního 

prostředí. Největší podíl v této kategorii tvořily zprávy o fauně, tedy především o zoologické 

zahradě a to jak u Ústí nad Labem, tak u Olomouce. V případě Ústí nad Labem tvoří také 

významný podíl příspěvky o ekologických haváriích. Oblast justice se objevila u Ústí 

nad Labem díky krajskému soudu a velkému počtu soudů okresních, z kterých pramení 

zprávy týkající se této problematiky. V případě města Olomouce se příspěvky zabývaly 

Vrchním státním zastupitelstvím a Vrchním soudem v Olomouci a výkonem jejich činností. 

U Ústí nad Labem se ještě v TOP 5 nejčastěji vyskytujících se témat objevila kategorie 

zdravotnictví. Zprávy patřící do této skupiny se zabývaly převážně zdravotním stavem 

obyvatel. Ve zpravodajství se objevovaly příspěvky týkající se meningokokových nákaz, 

výskytu černého kašle, či neobvyklého druhu chřipky typu B.   

V případě Liberce můžeme vidět významné postavení kategorie sportu, která 

se umístila na třetí pozici. Tato oblast se dostala tak vysoko z důvodu již zmiňovaného 

Mistrovství světa v klasickém lyžování, které se v Liberci uskutečnilo v roce 2009. Vysoký 

nárůst podílu počtu příspěvků v tomto roce můžeme vidět v příloze č. 23. Mistrovství světa 
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v klasickém lyžování byla historicky jedna z největších událostí, která se v ČR uskutečnila. 

Zprávy o Mistrovství světa byly mediálně velmi atraktivní také z důvodu následné kauzy 

hospodářského krachu šampionátu s Kateřinou Neumannovou. Další významnou oblastí 

je kategorie životního prostředí. Příspěvky z této kategorie se zabývaly především faunou, 

v případě Liberce konkrétně zoologickou zahradou, která se ve městě nachází. 

V Karlových Varech dominují s velkým náskokem zprávy z kategorie umění 

a kultury. Největší filmový festival v ČR, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který 

se každoročně koná ve městě, je bezesporu hlavní příčinou, proč se právě tato kategorie 

umístila na přední příčce tabulky. Oblast zdravotnictví, která se umístila na třetím místě, 

se zabývala převážně příspěvky o zdravotním stavu obyvatel, epidemiích a pandemiích. 

Konkrétně se ve zpravodajství vysílaly hlavně příspěvky o úmrtích na prasečí chřipku z konce 

roku 2009. 

České Budějovice a Zlín mají v TOP 5 totožné kategorie. Za zmínku stojí oblast 

zdravotnictví a umění a kultury. O zdravotnictví se ve zprávách, ve spojení s Českými 

Budějovicemi, hovořilo nejvíce o nákaze prasečí chřipkou z října 2009 a o úplavici z léta roku 

2010. Ve Zlíně se příspěvky z téže kategorie týkaly převážně zdravotnického výzkumu, 

konkrétně využití nového přístroje pro laserovou korekci očních vad v očním centru Gemini 

z roku 2006. V oblasti umění a kultury se zprávy nejvíce týkaly Mezinárodního festivalu 

filmů pro děti a mládež, který se ve městě každoročně koná.  

Pro Pardubice jsou typické dostihy, konkrétně Velká pardubická s vyhlášeným 

Taxisovým příkopem a Josefem Váňou. Není tedy divu, že do TOP 5 se dostala kategorie 

sportu, která obsahuje zprávy převážně z tohoto každoročního dostihu. Oblast zdravotnictví, 

která se umístila na čtvrté pozici, nemá své příspěvky jednoznačně zaměřeny na nějakou 

událost, jedná se spíše o všeobecný souhrn událostí. 

Přestože je Jihlava velmi mediálně podhodnocované město (má nejnižší podíl 

odvysílaných zpráv), má mezi ostatními kategoriemi významné postavení oblasti životního 

prostředí. Zprávy z této kategorie se týkaly převážně Zoologické zahrady Jihlava. Oblast 

umění a kultury, která obsadila čtvrté místo v tabulce, se zabývala hlavně Mezinárodním 

festivalem dokumentárních filmů. Do TOP 5 na pátou příčku se ještě dostala kategorie 

stranická oblast, jejíž příspěvky se týkaly strany ODS.  
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5 Závěr 

Obyvatelstvo je každým dnem zahrnováno velkým množstvím informací. Právě 

z tohoto důvodu hrají média, v dnešní době, nesmírně důležitou roli. Setkáváme se s nimi 

po celý život. Ukazují nám, jaký je svět, ve kterém žijeme. Díky nim se dozvídáme informace 

nejen z ČR, ale také ze všech koutů světa. Média však vysílají pouze ty informace, která 

vysílat chtějí. Upřednostňují zprávy, které přilákají co nejvíce diváků, před zprávami 

o důležitých informacích z jednotlivých měst. Výběrem skladby zpravodajských příspěvků 

se snaží média zvýšit svoji sledovanost. Z tohoto důvodu mohou být informace z krajských 

měst značně odlišné od skutečných poměrů v těchto městech. Celostátní média mohou velmi 

ovlivnit image regionu i za jeho hranicemi. Pokud jsou zprávy z jednotlivých měst zařazeny 

do celostátního vysílání, získávají tyto zprávy na důležitosti a mohou výrazněji ovlivnit image 

a rozvoj samotného města, respektive postoje obyvatelstva. 

Z popisu jednotlivých krajských měst je patrné, že každé město má něco, co je pro něj 

typické. Některá města jsou charakteristická svou osobitou kulturou, jiná např. sportem. 

Oblasti, které jsou příznačné pro jednotlivá města, se zčásti odrážejí v tematické skladbě 

mediálních příspěvků. Praha, jakožto největší město, co do rozlohy i počtu obyvatel, 

má dominantní postavení u všech kategorií, ale také v podílu počtu příspěvků. 

Kvantitativní i kvalitativní analýzu výrazně ovlivnil monocentrický charakter 

celostátních médií, která jsou zcela koncentrována v Praze, ale také fakt, že média 

upřednostňují události ze svého nejbližšího okolí před událostmi z míst vzdálenějších. 

Dominantní postavení Prahy se utvrzuje tím, že každá druhá odvysílaná událost se týkala 

právě tohoto města.  

Vzhledem k velkému počtu příspěvků, které se vztahují právě k Praze, je toto město 

velmi mediálně „nadhodnocováno“. Dalším mediálně „nadhodnocovaným“ městem jsou, 

ve vztahu ke svému nízkému počtu obyvatel, Karlovy Vary. Městem adekvátně 

medializovaným k počtu obyvatel je Ústí nad Labem. Zbytek krajských měst je více či méně 

mediálně „podhodnocovaných“.  

Přestože mají krajská města odlišný charakter, tematická skladba mediálních 

příspěvků ukázala, že zpravodajské příspěvky o těchto městech jsou, až na určité výjimky, 

jednoznačně zaměřeny. Však se taky do TOP 5 nejčastěji vysílaných témat dostalo 

z celkových třiceti pouze jedenáct kategorií. Analýza navíc poukázala na to, že jedna 
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ojedinělá či každoročně opakující se událost může razantně ovlivnit zaměření zpravodajských 

příspěvků v kterémkoli městě. Díky tomu se do TOP 5 nejčastěji vysílaných témat dostaly 

i jinak nevýrazné kategorie, které by se na přední příčky v tabulce, za „normálních okolností“, 

jistě nedostaly. Jedná se např. o školství a vědu u Plzně, sport u Liberce a Pardubic, umění 

a kulturu u Karlových Varů, či justici u Ostravy a Hradce Králové. 

Ve velké míře byla ve zpravodajství vysílána témata bulvární, tedy příspěvky 

z kategorie bezpečnosti, nehod či justice. Média vysílala (a nadále vysílají) převážně 

ta témata, která jsou atraktivní. Zprávám rozvojově orientovaným, které by pomohly zlepšení 

rozvoje a image měst, je věnována pozornost zcela minimální. 

Můžeme si dovolit tvrdit, že média nenaplňují svůj úkol, kterým je poskytování 

věcných, pravdivých, vyvážených a všeobecných informací o událostech z jednotlivých 

území. Lze konstatovat, že obraz měst odvysílaný ve zpravodajských relacích neodpovídá 

skutečnosti. Zprávy vysílané ve zpravodajstvích jsou spíše negativního charakteru. Takovéto 

zprávy mohou image měst poškodit a potenciální turisty či investory odradit. Města tudíž 

musí hledat a využívat jiné způsoby, které by pomohly zvýšit pozitivní povědomí o daném 

městě. Kdyby však celostátní média svůj úkol plnila, napomáhala by tím zlepšovat městům 

nejen svůj image, ale také rozvoj. 
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Seznam zkratek 

%   procento 

‰   promile 

a.s.   akciová společnost 

AC   Association Club 

apod.   a podobně 

č.   číslo 

ČR   Česká republika 

ČSSD   Česká strana sociálně demokratická 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ČT   Česká televize 

EU    Evropská unie  

FC   fotbalový klub 

ha   hektar 

HC   hokejový klub 

HDP   hrubý domácí produkt   

HDP/1 obyvatele hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele 

Kč   koruna česká 

km   kilometr 

km2   kilometr čtverečný 

m   metr 

m2   metr čtverečný 

mil.   milion 

m n. m.  metr nad mořem 

např.   například 

NATO   Severoatlantická aliance 

NNO   Nestátní nezisková organizace 

Obr.   obrázek 

ODS   Občanská demokratická strana 

ORP    obec s rozšířenou působností 

p. b.    procentní bod 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

Sb.   sbírka 
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SK   sportovní klub 

spol. s r.o.  společnost s ručením omezeným 

sv.   svatý 

Tab.   tabulka 

tis.   tisíc 

TJ   Tělovýchovná jednota 

TV   Televize 

tzn.   to znamená 

tzv.   takzvané 

UNESCO  Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

VPM   volné pracovní místo 

VŠB-TU  Vysoká škola Báňská – Technická univerzita 
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