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 Náš referát se týká mediálního trhu v Rusku. Je to typický příklad 

nestabilizovaného trhu. Situace zde se začala měnit už se zaváděním glasnosti 

v době Michaila Gorbačova, a nejvýraznější změny doznala v devadesátých letech. 

O obecných charakteristikách ruské mediální scény budeme šířeji hovořit 

v souvislosti s televizí, kterou jsme si jako hlavní námět vybrali z několika důvodů: je 

to relativně nejpřehlednější mediální odvětví, je o něm k dispozici nejvíce informací a 

navíc situaci na celém trhu velmi jasně reprezentuje. 

 

TISKOVÉ AGENTURY 

 

 Největší z nich je ITAR-TASS (Informacionnoje tělegrafnyje agenstvo Rossiji - 

Tělegrafnoje agentstvo Sovětskovo Sojuza). Je následnicí agentury TASS, která 

působila v bývalém Sovětském svazu. Z historie vybíráme: Její předchůdkyně byla 

založena z iniciativy carských úřadů v roce 1904 pod názvem SPTA (Sankt 

petěrbuskoje tělegrafnoje agenstvo). Dne 1. prosince 1917 se stala centrálním 

informačním orgánem při Sovětu lidových komisařů RSFSR. Na TASS byla 

přejmenována v roce 1925. 

 

Název ITAR-TASS agentura získala v lednu 1992 po prohlášení nezávislosti 

Ruska a podle údajů UNESCO je dnes jednou z pěti největších agentur na světě. 

Uchovala si statut centrální státní agentury a získala nové rysy, které jsou spojeny 

především s demokratickými přeměnami v Rusku - změnami v politice, v dostupnosti 

informací a se zavedením nových počítačových a telekomunikačních technologií. 

 

 Při práci se agentura opírá o širokou siť zpravodajů/ korespondentů. Má 

celkem 74 odboček v Rusku a v dalších státech SNS, 62 odbočky v 59 zahraničních 

státech, a také spolupracuje s vedoucími zahraničními tiskovými agenturami.   

 

 Druhou největší tiskovou kanceláří jsou RIA-Novosti. Je to převážně soukromá 

tisková agentura, i když i stát v ní má výrazný podíl. Další velkou tiskovou kanceláří 

v Rusku je Interfax. Její informační servis se týká především obchodu a finančních 

záležitostí. Na rozdíl od ITAR-TASS se jedná o plně soukromou tiskovou agenturu. 

Má více než 500 korespondentů a pokrývá celé území bývalého SSSR.  
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 Společnost Nacionalnaja služba Novosti (NCN), která byla založena v roce 

1994, poskytuje své informační služby prostřednictvím Internetu. Její informace jsou 

také vysílány na rozhlasové stanici NCN.  

 

DALŠÍ MÉDIA 

 

 Pokud jde o ostatní média, podat jejich jakýsi „přehled“ stěžuje rozlehlost 

Ruska, na jehož území působí velké množství médií, především regionálních. 

Regionální média mají v Rusku dlouhou tradici - to je něco, co v České republice 

neznáme. Před rokem 1991, který je pro situaci na ruské mediální scéně považován 

za klíčový, bylo ve většině ruských rodin zvykem předplácet dva deníky - jeden 

místní a jeden centrální, moskevský. (Dnes si celostátní deník může dovolit jen 

málokterý obyvatel vzdálenější oblasti. Do vysoké ceny se promítá především rozpad 

dříve pečlivě vybudovaného systému tiskáren a dalších článků typografického 

průmyslu.)  

 

Proto se náš výčet omezí na seznam nejčtenějších tiskovin, z nichž některé 

budou zmíněny ještě dále. Deníků a jiných periodik se na ruském trhu vyskytuje 

velké množství - například periodik, která ročně žádají o poskytnutí státní podpory, je 

asi 1200.  

 

ROZHLAS 

 

 Nejméně informací bylo k dispozici o rozhlasovém vysílání, respektive o 

stanicích, které ho provozují. Obecně jsou podmínky působení na ruském 

rozhlasovém (a i televizním) poli velmi náročné - odhaduje se, že dvě třetiny rozpočtu 

pokrývají náklady na energii a na vysílání (respektive na pronájem techniky). 

Vzhledem k tomu, že ceny energií i přenosu stanovují organizace, které jsou plně 

kontrolovány státem, může stát i tímto mechanismem ovlivňovat mediální scénu. 

(Přesněji řečeno -nejen může, ono se to tak často díky monopolnímu postavení 

státních organizací děje.) Velmi často se proto stává, že některé stanice nemohou 

platit své účty za energii, a proto se u energetické společnosti zadlužují. 
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Společnost Ostankino (provozuje ruskou veřejnoprávní televizi, budeme o ní 

více hovořit dále) vysílá na čtyřech celonárodních kanálech: Radio 1 vysílá 

především mluvené slovo, Majak je zaměřen na zprávy a hudbu, Radio Junost je 

stanicí pro mladé a Radio Orfej je zaměřeno na klasickou hudbu. 

 

 Státní společnost RTR provozuje dvě rozhlasové stanice - Radio Rossiji, což 

je nejposlouchanější stanice v zemi, a Golos Rossiji, který v ruském jazyce poskytuje 

zahraniční servis. V zemi funguje ještě jedna stanice, která se jmenuje Golos Rossiji 

- to je ovšem cizojazyčná stanice, vlastněná jinou společností.   

 

 Na území Moskvy vysílá Echo Moskvy, což je stanice, zaměřená na 

zpravodajství. Její charakteristikou je příslušnost do skupiny médií kolem NTV a 

Vladimira Gusinského (viz níže). 

 

TELEVIZE 

 

 Nyní konečně přistupujeme k televizi. Nahlédneme nejdříve trochu do historie. 

První pravidelné televizní vysílání bylo v Rusku zahájeno v roce 1934, pro veřejnost 

potom v roce 1938. Po válce bylo obnoveno v roce 1949. Už v roce 1956 začal 

v Moskvě fungovat druhý kanál. Zároveň byl vytvořen kanál třetí, jehož programy byly 

zaměřeny především na vzdělávání a výukové programy. V roce 1957 bylo zahájeno 

vysílání na prvním barevném programu - ten byl označen jako čtvrtý a vysílal 

zejména pořady o sportu, umění a zábavné programy. V roce 1982 se tento kanál 

stal druhým všesvazovým. 

 

 Administrativní uspořádání rozhlasového a televizního vysílání bylo poprvé 

upraveno v roce 1960, kdy byly v jednotlivých republikách založeny výbory pro 

rozhlas a televizi. V roce 1970 pak vznikl Státní výbor pro televizi a rozhlas 

(Gostelradio), jehož předseda byl členem vlády.  

 

 Tato situace dokresluje postavení a důležitost médií za komunistického režimu 

- sdělovací prostředky sloužily jednak k propagování ideologie, jednak k manipulaci 

diváků, posluchačů a čtenářů zkreslenými nebo nepravdivými údaji. Zásadní změnu 

v roli médií přinesl rok 1992, kdy vstoupil v platnost zákon, zaručující svobodu tisku a 
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zakazující cenzuru (k tomu, jak to funguje v praxi, se ještě dostaneme). Tento zákon 

dále zaručuje svobodu vyhledávat, vytvářet, získávat a šířit informace a všechny 

další svobody, související se vznikem a existencí svobodných masových médií. Pro 

vysílání stanovuje zákon podmínky dvou licencí: první se uděluje ministerstvem 

komunikací před zahájením vysílání a druhá ověřuje technickou a právní způsobilost 

stanice (televizní i rozhlasové) k vysílání. Spory, týkající se informací, řeší od roku 

1994 prezidentská soudní komora, ustanovená pro tyto p řípady.  

 

 Už v roce 1991 ovšem byl „narušen“ státní monopol nad televizním vysíláním, 

protože byla vytvořena Všeruská státní televizní a rozhlasová společnost (VGTRK, 

známá také jako Rossija nebo RTR). Tato společnost začala vysílat na druhém 

kanále Gostelradia. Později začaly přibývat další stanice. 

 

 A jak tedy situace vypadá v současnosti? Ruská televize má 5 kanálů. 

 

První kanál: Do dubna 1995 ho provozovala společnost Ostankino, která 

vznikla přeměnou Gostelradia a je vlastněna státem. V roce 1995 byl kanál 1 

přeměněn ve veřejnoprávní televizi ORT (Obščestvennoje Rosijskoje Televidenje). 

ORT je akciová společnost uzavřeného typu, v níž vlastní 51% akcií stát 

prostřednictvím nejrůznějších organizací a 49% různé soukromé společnosti 

(Logovaz, Gazprom, Aeroflot). Ostankino je ovšem stále producentem mnoha 

programů ORT.  

 

  ORT byla po svém založení několikrát ohrožena, protože státní duma a 

federální rada se pokoušely zrušit výnos prezidenta Jelcina o vzniku ORT - Jelcin 

ovšem rozhodnutí vždy vetoval.  

 Jedním z lidí, kteří v ORT působí, je Boris Berezovskij, o kterém se ještě dále 

zmíníme. 

 ORT vysílá svůj program v pěti verzích, které jsou vzájemně časově posunuté. 

Její signál může přijímat 99% obyvatel Společenství nezávislých států. (Toto vysílání 

se pokoušela zaštítit společnost Mir, která má zprostředkovat výměnu programů 

mezi státy bývalého SSSR - bohužel její aktivity nejsou příliš výrazné). Tato stanice 

je nejsledovanější v Rusku. 

 



 

 

6 

 Druhý kanál ruské televize provozuje již zmiňovaná společnost VGTRK. Její 

signál je dosažitelný pro 96% obyvatel SNS, opět díky vysílání v pěti časových 

pásmech. Tato stoprocentně státní stanice se musí v některých oblastech dělit o 

vysílače s ORT, což je příčinou sporů. 

 

 Třetí kanál je stanice, která doznala snad nejdramatičtějších změn. Její signál 

je dostupný v Moskvě a okolí a v roce 1992 byl přidělen komerčnímu kanálu 2x2 a 

Ostankinu. Ostankino později vystřídala MTV (Moskovskaja telekompanija), což byla 

akciová společnost s podílem zastupitelstva města Moskvy. 

Později se k nim přidala společnost Moskovia TV. Jejími vlastníky jsou 

moskevské úřady a zastupuje je nacionalista Alexander Krutov. Jeho stanice má 

k dispozici dvě hodiny vysílacího času, které jsou rozloženy do celého dne, a podle 

liberálních kritiků se jedná o tmářský podnik.   

 V roce 1997 ale došlo ke změně a vysílací frekvence kanálu 3 kromě 

Moskovia TV převzala společnost TV-Centre. V této společnosti vlastní Moskva 67% 

podíl a hlavním zástupcem stanice je Jurij Lužkov, moskevský starosta a možný 

kandidát na  prezidenta pro volby v roce 2000. 

 

 Na 4. kanále v Rusku dříve vysílala společnost VGTRK své výukové 

programy, dnes ovšem tuto frekvenci sdílí se dvěma jinými společnostmi. Pokrytí 4. 

kanálem zasahuje více než polovinu obyvatel Ruska. 

NTV (Nezavisimoje Televidenje) je 100% soukromá společnost, vzniklá v roce 

1993. Ovládá ji Vladimir Gusinskij (viz níže). Tato stanice podporuje reformní politiky 

a často kritizuje politiku vlády, na rozdíl od ostatních médií. Tato společnost 

v současné době provozuje také dva satelitní programy.    

 TV6-Moskva, která také sdílí kanál 4, byla založena v roce 1993 ve spolupráci 

ruských podnikatelů a americké televizní stanice TBS. TBS byla později vytlačena. 

 

 Konečně na kanále 5 vysílá Petrohradská televize. V této společnosti má 70% 

stát prostřednictvím místních orgánů a 30% komerční společnosti. Tato stanice i přes 

svůj název vysílá i do moskevské oblasti a může mít až 70 milionů diváků - její 

sledovanost ovšem není vysoká. 
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 Dále existují i některé menší soukromé televizní stanice, které ovšem není 

nutné blíže rozebírat. Mnoho programů je také přenášeno prostřednictvím satelitu 

nebo kabelové sítě. 

 

LEGISLATIVA 

 

 Ještě než se pustíme do rozboru struktury médií, bylo by na místě zmínit 

několik legislativních výnosů, které se týkají mediální sféry. 

  

Od konce roku 1993 odpovídá za média Federální služba pro rozhlasové a 

televizní vysílání (FSTR). Členy jmenuje prezident a zástupci parlamentu. Teoreticky 

by měla mít status odpovídající ministerstvu a koordinovat vysílání, zúčastňovat se 

objektivního zpravodajství a vytvářet jednotnou státní politiku v oblasti rozhlasového 

a televizního vysílání, dále přidělovat licence a peníze státním provozovatelům 

vysílání (broadcasters). Ve skutečnosti ovšem situaci v mediální sféře řídí spíše 

prezident (státní) a ministerstvo vnitra (soukromé). 

 

 Další velkou otázkou zůstává, jak je to v Rusku se svobodou informací a 

dalšími předpoklady svobodného rozvoje médií. Komentáto ři se v podstatě shodují, 

že v Rusku to s objektivitou informací není příliš slavné. Zásahy prezidenta do 

svobody médií i záměrná dezinformace během války v Čečensku, „ad hoc“ rozhovory 

s prezidentem, omezování záběrů poslanců v televizním zpravodajství a podobné 

praktiky jsou obecně známé. Navíc dříve používaný cenzorský úřad pouze změnil 

název (na Státní inspektorát pro ochranu svobody tisku a masových informací) a 

v praxi se zaměřuje na následnou cenzuru. Navíc 38 osob z různých ministerstev 

dostalo právo klasifikovat informace a některé tisku odmítnout. Dále v únoru 1994 byl 

novinářům zakázán vstup do parlamentu - až na několik výjimek, které ovšem byly 

uděleny lidem Jelcinovi oddaným. Jakási privilegia na informace jsou ostatně dost 

běžná. 
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CHARAKTERISTIKA MEDIÁLNÍ SCÉNY 

 

 A to už se konečně dostáváme k základním charakteristikám ruské 

masmediální scény: politizace a výrazný podíl velkých finančně-průmyslových 

koncernů. Oba tyto aspekty souvisí s faktem, že velmi málo médií v Rusku 

v současné době je výdělečných - a to se týká i těch komerčních. Proto téměř každá 

stanice či novinová redakce žádá o státní podporu, a ta je také velmi často 

vyplácena. Podle údajů Ruského mediálního institutu takové vládní podpory dostává 

téměř 90% médií. A co je zajímavé, média, která jsou kontrolována různými 

korporacemi, dostávají podporu více než státní média.  

 

 V praxi je velmi běžné, že se pozornosti vlády těší ta média, která se vyjadřují 

v souladu s projelcinovskou orientací, která jsou loajální vůči vládě a mocným 

státním představitelům. Zejména po volbách v roce 1996 znovu zvolený prezident 

vyjadřoval svůj vděk za podporu mediálních magnátů tím, že jim poskytl posty ve 

státních médiích. Naopak ti, kdo se od této politiky odchylují, jsou stíháni kritikou. 

 

 Jednou z největších organizací na ruském „mafia-like“ mediálním trhu je 

společnost Gazprom. Tato společnost, která ze 40% patří státu, subvencuje či 

investuje celkem do 29 médií a dále podporuje deníky Komsomolskaja Pravda a 

Trud. Gazprom si prostřednictvím médií buduje image - stejně jako všechny ostatní 

společnosti, které poskytují finance masmédiím, si uvědomuje, že finanční investice 

sice nepřinesou zisk, ale mohou ovlivnit to, jak recipienti vidí jejich společnost a 

potažmo celou realitu. Jak říká mediální analytik, magnáti se touto cestou snaží 

přispět k zachování statu quo a investují miliony dolarů proto, aby ovlivnili veřejné 

mínění ve prospěch tržní ekonomiky a stabilní vlády s Jelcinem jako zárukou. 

 

 Dalším kolosem na ruském mediálním trhu je společnost Most media, která 

sdružuje několik společností kolem Most banky. Vedoucím představitelem a 

zakladatelem této společnosti je Vladimir Gusinskij. Jeho mediální impérium 

zahrnuje deník Sevodnya, televizní týdeník 7 Days, populární rozhlasovou stanici 

Echo Moskvy a týdenní zpravodajský magazín Itogi. Perlou mezi klenoty Gusinského 

je ovšem společnost NTV. Ta začala se šesti hodinami nočního vysílání na 4. kanále 

a v současné době je jednou z ruských televizních velmocí. 
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 Velmi zajímavý byl postup NTV od kritiky vlády v době čečenského konfliktu 

k podpoře Jelcina při prezidentských volbách. Motivem této změny postoje byl už 

zmiňovaný přístup k uspořádání Ruska. Pro Gusinského měla ovšem otočka i 

bezprostřednější příčinu: těsně před začátkem voleb se totiž společnost Gazprom 

nabídla, že poskytne finance pro projekt satelitní televizní sítě NTV-Plus (přičemž 

suma, zaplacená za 30% podíl ve společnosti NTV, nebyla nikdy zveřejněna). 

Následek: Po znovuzvolení Jelcina prezidentem získala NTV místo 6 hodin 18-20 

hodin vysílacího času denně. Z této „akce“ měl tudíž zisk Jelcin i Gusinskij.  

 

 V současné době je NTV velmi oceňována za své profesionální zpravodajství, 

i když ho někdy zkreslí neskrývané sympatie vůči vládě a Jelcinovi, a také k Anatoliji 

Čubajsovi. 

 

 Společnost Most Media je někdy spojována i se jménem Jurije Lužkova, 

moskevského primátora, který si pomocí TV-Centre buduje image a odrazový 

můstek pro start do politiky. 

 Dalším magnátem v Rusku je Boris Berezovskij, který ve svém průmyslovém 

konglomerátu zahrnuje média, letectvo, banky a obchod s ropou. Tento muž 

reprezentuje společnost Logovaz, která má podíl v ORT - není to sice rozhodující 

část, ale většina financí pro vysílání prvního kanálu pochází z jeho společností. 

Právě Berezovskij to byl, kdo společně s NTV přispěl ke zvolení Jelcina. Po roce 

1996 působil ve vládě jako zastupující sekretář v Jelcinově radě bezpečnosti. 

 

 Dalšími médii pod jeho vlivem jsou TV 6-Moskva, časopis Ogoňok a deník 

Nezavisimaja Gazeta, což jsou náročné noviny pro inteligenci, které Berezovskij 

zachránil před krachem v hodině dvanácté. 

 

 Toto samozřejmě nejsou všechny vlivné společnosti, působící na ruském trhu, 

ale jsou to ty nejdůležitější. Možná ještě stojí za zmínku holandská společnost 

Independent Media, která vydává ruské verze časopisů Kosmopolitan, Playboy a 

další periodika - té se ovšem netýkají zmiňované postupy. A ani různé leckdy nepříliš 

čisté praktiky, jimiž se často pokoušejí vládci mediálních impérií navzájem oslabit.  

 



 

 

10 

REKLAMA 

 

 Na závěr ještě pár slov k reklamě v ruských médiích. Jak již bylo řečeno, 

reklamou se médium v Rusku neuživí. I když se za minutový spot na některých 

televizních kanálech platí až 28 000 za minutu, stanici to neuživí. Za zmínku stojí to, 

že ruské televize nemají limit pro délku reklamy, takže v nejsledovanějších časech 

bylo možné i na státních televizích mít až 20 minut reklamy za hodinu.  

 

 Mimo jiné také problémy s reklamou byly důvodem, proč byla televize 

Ostankino přeměněna na veřejnoprávní - v jejím rámci totiž nejrůznější pracovníci 

poskytovali reklamní čas a finance shrábli do vlastní kapsy. Původní idea, jak 

napravit zlořády, byla, že nová televize ORT by neměla reklamy vysílat vůbec. Toto 

schéma nakonec vydrželo jen několik měsíců, poté se reklama do vysílání vrátila 

s tím, že byla omezena na 8 minut za hodinu. 

 

 Touto informací naši práci uzavíráme. 

 
PŘÍLOHA:  přehled největších televizí  

přehled nejprodávanějších periodik 
schéma vlastnických vztahů některých médií 
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