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ZAHRANIČNÍ TISKOVÉ AGENTURY V ČESKÉ REPUBLICE 
 

 V České republice po roce 1989 dostaly prostor k působení i agentury, které 

nepodléhaly režimní kontrole. Referát se týká zejména otázky, a naopak která média 

odebírají servis zahraničních agentur, případně jakých. 

 

 Na úvod bych ráda zmínila několik poznámek, které se v konkrétní rovině 

vztahují k agentuře Reuters, obecně mohou ale charakterizovat většinu největších 

společností. V rámci servisu TA často nabízejí různé produkty, a to nejen přímo 

zpravodajský materiál z různých oblastí geografických či tematických, ale i 

nejrůznější archivy zpráv, a dále příslušný hardware, komunikační prostředky i 

softwarové vybavení. Právě tiskové agentury se velmi zasazují o zkvalitnění 

komunikace, které pak umožňuje rychlejší předávání zpráv - zavádějí mezi svá 

pracoviště pevné spojující linky nebo komunikují přes satelit a podobně. Pro přijímání 

různých druhů servisu vyrábí agentura speciální přístroje, vybavené příslušnými 

komunikačními nástroji, softwarem i hardwarem (telefon, fax..., vše v jednom). 

 

U společnosti Reuters patří mezi speciální dostupné programy například 

Newsfile, který umožňuje hledání zpráv pomocí zadaných hesel, dále Business 

Report, který obsahuje nejrůznější informace ze světa obchodu a financí. Mezi 

speciálními servisy agentury Reuters stojí za zmínku Reuters News Picture Service 

(fotografie) nebo televizní zpravodajství Visnews, k němuž je k dispozici rozsáhlá 

knihovna - Visnews News Library. Mezi regionálními servisy je možné zmínit 

například Reuters EC Report, který se zabývá zprávami v kontextu Evropských 

společenství, nebo Reuters Washington Report, který je naopak zaměřen na Severní 

Ameriku. Ke každému oboru zpravodajství jsou k dispozici speciální programy, které 

jsou zaměřené na úzkou skupinu odběratelů - například na bankovnictví, energetické 

trhy a podobně. Pozoruhodná je také služba News Graphics, která poskytuje 

informace zpracované v podobě grafů, mapek či jiných přehledných zobrazení. 

Opakuji ovšem, že se jedná pouze o některé ze služeb, které má agentura Reuters 

v nabídce. 

 



 Nicméně vraťme se konkrétně do České republiky. Těsně po vzniku 

samostatného státu po první světové válce začala ČTK přijímat servisy několika 

agentur, Ruters, Havas a Wolff, od roku 1922 také od ruské ROSTA, přejmenované 

r. 1925 na TASS. V té době byly k přenosu informací používány především 

radiotelefony a radiotelefrafy. Pomocí radiodálnopisu začala ČTK přijímat servis 

světových agentur v roce 1956. Dnes komunikuje ČTK s agenturami také pomocí 

pevných spojení, multiplexu, telefotografických přenosů, satelitu a dalších 

technických vymožeností. (Tyto technické změny v provozu ČTK ovšem nemají 

přímou návaznost na komunikaci se světovými agenturami, o podrobnostech tedy 

promluví spíše referující, kterého se týká téma ČTK). 

 

 Myslím si, že na úvod by tento přehled měl stačit, a nyní se dostaneme k jádru 

referátu. Zajímala jsem se v zahraničních redakcích některých médií o to, jaký servis 

při své práci používají, a dále jsem pokládala několik otázek zástupcům některých 

tiskových agentur, které v ČR působí. Bohužel seznam dotázaných je ovlivněn 

především jejich dosažitelností, například TV Prima nebo francouzskou AFP není 

možné dostihnout. 

 

 ČT při přípravě zpravodajství využívá textu zpravodajství Reuters a DPA, 

přičemž upřednostňuje většinou britskou kancelář. Obrazové zpravodajství vyžívá 

rovnoměrně, podle situace od Reuters, AP TV a od obrazového vysílání EBU 

(European Broadcasting Union). 

 

 TV NOVA používá textové zpravodajství mezinárodního servisu ČTK a 

Reuters, pro obraz potom Reuters a AP TV. Rovněž mezi zdroji uvádí SKY News a 

CNN. 

 

 Mezi rozhlasovými stanicemi je situace velmi jednoduchá. S výjimkou 

státoprávního rozhlasu odebírají pouze ČTK (jedná se o Radio Alfa, Frekvence 1 a 

Evropu 2). Český rozhlas používá kromě ČTK také servis Reuters, DPA a AFP. 

 

 Deník Mladá fronta Dnes pracuje s texty Reuters, AP a ČTK, přičemž mezi 

oběma zahraničními agenturami volí spíš britskou, protože je bližší Evropě. 

Fotografické zpravodajství přejímá rovněž od Reuters. 



 

 Lidové noviny berou textové zpravodajství Reuters, AP, samozřejmě ČTK, a 

nyní zkušebně také DPA. Fotografie poskytují tři společnosti, Reuters, ČTK a AP. Při 

výběru textových i obrazových materiálů záleží především na kvalitě jednotlivých 

příspěvků, velmi kriticky je ale hodnoceno textové zpravodajství ČTK. U fotografií 

bývá situace taková, že ČTK přebírá obrázky obou světových agentur. 

 

 Redakce ZN a Slova celkem pochopitelně z finančních důvodů používá čistě 

servis ČTK. 

 

 Právo vychází v zahraničním zpravodajství především ze zahraničního servisu 

ČTK, a dále ze zpravodajství agentury Bloomberg, která se specializuje na 

ekonomicko-politické zprávy, a ze servisu DPA. Pro texty Právo využívá i AFP, a dále 

články v Guardianu a televizní vysílání CNN, BBC a některých německých stanic. 

Výraznou přednost některý servis nemá, pouze při kombinaci ekonomie a politiky má 

větší význam zpravodajství Bloombergu. 

 

 Deník Blesk se vyznačuje tím, že z finančních důvodů nebere ČTK. Zdrojem 

informací jsou tak DPA, SAD (Springerauslanddienst), a dále BBC, CNN a Internet 

(ten byl zvlášť zdůrazněn). Fotografie poskytují Reuters, EPA, SAD a také Internet. 

 

 V tiskových agenturách jsem pokládala několik shodných základních otázek.  

 

 AP má v České republice stabilní redakci už od 60. let, i po roce 1968 zde 

působil dopisovatel. Současná redakce má 3 členy plus dva redaktory agentury Dow 

Jones, která se soustřeďuje na ekonomické zpravodajství a která sdílí s AP prostory. 

AP se zabývá především o scénu politickou, kulturní a o sport. Výstupem práce 

bývají 1 - 2 zprávy denně, průměrně asi 300 slov za den. 

 

 Polská tisková kancelář působí v ČR 5 let. Její zpravodajství zahrnuje všechny 

oblasti, zejména pak otázky, které se týkají politické situace a spolupráce států na 

regionální úrovni. Sportovní zpravodajství většinou zprostředkovává ČTK. Redakce 

Polské tiskové kanceláře čítá pouze jednoho člověka, který měsíčně posílá do 

ústředí průměrně 120 zpráv, každou o rozsahu asi 2 strany. 



 

 Slovakia, Tlačová agentúra slovenskej republiky, působí u nás od ledna či 

února roku 1993. Zajímá se především o slovenika, tj. cokoli, co se dotkne 

Slovenska, ta mají prvořadý význam. Dále se agentura soustřeďuje na politické 

události, Hrad, vládu, PS a Senát - tyto informace tvoří asi 75% jejího zpravodajství. 

Dalších 10% zpráv se týká kultury a 15% ekonomiky. O sportu informuje Slovakia jen 

výjimečně. Redakce agentury má v současné době 2,5 redaktora, 1 v Brně a 1,5 

v Praze, přičemž agentuře přispívají i externisté. Pro Slovakii pracuje i fotograf. 

Zatímco v roce 1994 bylo v této kanceláři 70 stran měsíčně poměrně vysokým 

výsledkem, dnes agentura produkuje 140 - 180 stran zpravodajství za měsíc. 

 

 Agentura DPA začala o Československu informovat už na počátku 80. let, 

pravidelná redakce ovšem funguje od roku 1990. DPA se zaměřuje na politiku, 

v druhé řadě kulturu a ekonomiku, sport hraje v jejím zpravodajství okrajovou roli. 

Redakce DPA je velmi malá, čítá 1 člověka. Ten denně napíše asi 5 zpráv, měsíčně 

to tak bývá maximálně kolem 100. Jedna zpráva DPA má asi 20 řádek. 

 

 Agentura APN-Novosti pod starším názvem Informbyro působila 

v Československu už od roku 1945, pod současným názvem pak od toku 1964. Její 

prioritou jsou tzv. vztahováky, to jest informace, které se týkají Ruska. Dále se 

redakce zajímá o dění mezinárodního dosahu, například v současné době o postoje 

ČR k otázce Kosova. Až ve druhé řadě pak stojí ostatní politika, kultura a ekonomika. 

Redakce APN-Novosti má 2 redaktory, kteří svou činností pokrývají území ČR a 

Slovenska. Denně produkují 5 - 6 zpráv o rozsahu asi 23 řádek. 

 

 Španělská tisková agentura EFE působí v ČR od roku 1989. Zabývá se 

především vztahovými událostmi, ale jinak pokrývá celé spektrum témat - politiku, 

ekonomiku, kulturu i sport. Redakce má 2 členy, kteří denně napíší 5-6 zpráv 

v rozsahu asi 40 řádek. 

 

 Relativně nejméně informací k tomuto schématu dotazování je k dispozici o  

Reuters, protože jejich kancelář čítá kolem 30 osob, z nichž žádná na tyto otázky 

nezná odpověď (osobní zkušenost: přehazovali si mě po telefonních linkách jako 



horký brambor). U Reuters je k dispozici pouze tisková zpráva, která kromě počtu 

zaměstnanců uvádí jen rok .... jako datum zahájení působení v ČR. 

 

 Toto je z referátu vše. Omlouvám se, že je přednášen v zastoupení a že tudíž 

není možné pokládat konkrétní dotazy. Děkuji za pozornost. 

 

 

Zdroje: 

Interview se členy redakcí, diplomové práce pánů Valeše a Broži 


