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Příběh toho, jak se měníme a proč

Snad nikdy nemělo motto Economie „Obsah roz-

hoduje“ větší smysl a význam než nyní.  Ze všech 

stran asi slýcháte, že média jsou na tom špatně, 

propouští se novináři, vydavatelství krachují 

a s dobrou žurnalistikou to jde z kopce. 

My si to nemyslíme. Myslíme si pravý opak. 

Nikdy v historii lidé nečetli a nezajímali se o dění 

kolem sebe tak jako dnes. Nikdy tak moc nepo-

třebovali ty, kdo se v té spoustě informací vyznají, 

vyberou ty podstatné a zasadí je do kontextu. 

Bylo by bláhové nevidět, že životní styl našich 

čtenářů se mění. Že ráno jako první do ruky ne-

berou noviny, ale mobil. A že kus svého denního 

přídělu informací nemají z titulní strany novin ale 

z Facebooku. Znamená to konec novin? Konec 

novinařiny? Vůbec ne. Znamená to pro nás 

pouze víc příležitostí.

Nebojíme se je využít. V našem novém 

newsroomu v Karlíně tak vedle novinářů pracují 

i programátoři, datoví analytici a experti na soci-

ální média. Chceme být všude tam, kde nás náš 

čtenář potřebuje.

Současná doba nepřeje těm, kteří se nedo-

kážou změnit. Těm, kteří nevidí, jaké příležitosti 

moderní technologie v rukou chytrých čtenářů 

přinášejí. A těm, kteří přestali věřit, že obsah 

nakonec vždycky rozhoduje.

www.IHNED.cz/karlin



Nový newsroom  

- V novém newsroomu v praž-

ském Karlíně sedí všichni 

novináři ze všech redakcí po-

hromadě. Jejich celkem 303. 

Vytvořili jsme tak nejsilnější 

intelektuální „stroj“ v zemi. 

Na aktuální dění se tak velmi 

rychle dokážeme podívat 

očima různých redakčních 

expertů a zpracovat je pro 

naše čtenáře v nejvyšší mož-

né kvalitě. Ve velkém open 

space sedí i všichni 

 naši obchodníci  

a marketingoví  

specialisté.

Největší ekonomický tým  

- Novináři nově nesedí podle re-

dakcí, do nichž spadají, ale podle 

témat, jimž se věnují. V sekci 

Byznys a Peníze je 83 redaktorů, 

kteří pro vás analyzují nejdůleži-

tější ekonomické informace. 

Superdesk  

- Šéfredaktoři ekonomických 

titulů sedí společně v takzva-

ném superdesku. Díky tomu 

jsme schopni lépe rozmýšlet 

zpracování informací a nedo-

chází  k dublování témat.

Síla technologií 
 - Přímo v newsroomu nově 

zaměstnáváme redakční 

programátory. Ti vymýšlejí, jak 

našemu obsahu dodat atraktiv-

ní technologickou formu. A nutí 

nás přemýšlet úplně jinak.

Vizuální studio 
 - Dali jsme dohromady všechny naše grafiky, 

infografiky, layoutéry a fotografy. Díky tomu 

nemusí mít každá redakce vlastní skupinu 

univerzálů, ale můžeme si dovolit lidi, již se 

specializují na jednu dovednost budoucnosti 

– třeba 3D grafiku nebo animaci.

Experti na sociální média  

- Facebook, Twitter nebo Google+ 

se stávají prodlouženou rukou 

každého dobrého média. Už dnes 

v redakci pracují majitelé jedněch 

z nejaktivnějších facebookových 

a twitterových profilů. Oddělení 

jménem Echo by nám měło pomoci 

v tom, aby nás na sociálních  

médiích bylo ješte víc.

Datová žurnalistika 
a analytika  

- Svět bude díky moderním 

technologiím brzy zaplaven 

ohromným množstvím dat. 

Ta mají často významnou 

ekonomickou hodnotu, ale 

není lehké je zpracovat a in-

terpretovat. Proto budujeme 

oddělení novodobých „su-

permanů“ – jsou to novináři, 

programátoři a statistici 

v jednom.

Video  

- Přímo uprostřed newsroomu 

vzniká otevřené videostudio, kam 

si budeme zvát významné aktéry 

dne nebo naše hlavní autory 

a komentátory.

Inovace - Věříme, že budoucnost je 

ve schopnosti reagovat rychle na změny 

životního stylu našich čtenářů a nové 

technologie a ve vymýšlení nových inter-

aktivních žánrů a formátů. V našem we-

bovém oddělení pracují takzvaní editoři 

inovací, kteří mají za úkol nás neustále 

učit nové věci a nenechat zakrnět. 

Nový inzertní svět - Nový svět se neotvírá 

jen novinářům a čtenářům, ale i inzertním 

klientům. Proto v Economii vzniká oddělení, 

které se zabývá tím, jak nové technologie 

použít ve prospěch inzerentů a jak být 

schopni nabízet jim ojedinělé služby. 

Rozhýbejte písmena a fotky!
Objevte interaktivní rozměr této tištěné přílohy: stáhněte si aplikaci Layar, 

najděte si na stránkách logo a užijte si například video z našeho newsroomu.

K
arlín žije! Na toaletě samo 

zhasíná světlo, občas 

je tu průvan a pořád se 

ještě něco dodělává, i když už to 

mělo být hotové. Jinak je ale nový 

newsroom v Karlíně příjemným 

překvapením: místo obávaného 

hospodského kraválu je tu ticho 

jak v bance, kupodivu tady o sebe 

nezakopáváme, všude je zatím 

spousta místa, každý má tolik 

úložného prostoru, že ho sotva 

využije, a vůbec je tu hezky. To 

je ale vcelku vedlejší. Důležitá 

je jiná věc: Marketing & Media 

hned první týden v Karlíně napsal 

titulku Hospodářkám. A nemys-

lím si, že by za to Babiš mohl víc 

než nový newsroom. Tedy že by 

šlo o náhodu, protože mediální 

událost byla zrovna tématem dne. 

Nedovedu si totiž vůbec před-

stavit, že by se něco podobného 

odehrálo na Letné, kde od sebe 

obě redakce dělilo pět pater a ně-

kolikery zavřené dveře. Společný 

newsroom funguje.  

Václav Sochor,

šéfredaktor Marketing & Media

Technologie znamenají pro mediální 
byznys novou příležitost, jak dokazují 
i čísla  vydavatelství Economia.

Zdroj: ABC ČR, 1.10. 2009 -31.3.2010, 1.10. 2012 – 31.3. 2013 (počet čtenářů, kteří 
četli HN nebo Respekt nebo Ekonom), Mediaprojekt (počet prodaných el. verzí HN, 
Respektu a Ekonomu), NetMonitor (data za iHNED.cz)
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Chtěl, aby celý prostor byl otevřený, aby vynikl kontrast staré konstrukce a vyspělé technologie. „Open space neznamená jen 

samotný prostor, je to mentální stav,“ říká světově uznávaný architekt Ricardo Bofill o tom, kterak proměnil bývalou kotlárnu ČKD 

v pražském Karlíně v newsroom vydavatelství Economia, jeden z nejmodernějších v Evropě. „V krásném a otevřeném prostoru se 

lidé lépe znají, prostor nad hlavami všem dává větší nadhled.“

Vývojáři

sekce Byznys

Názory

Komerční přílohy
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Inzerce a marketing

Administrativa



Čtenáře je třeba znát  
stejně jako své nejlepší přátele

Tomáš Holan
chief sales officer

„Dnes není jednoduché najít kva-

litní a přehledné zdroje informací. 

Economia je má, a má tak i bonitní 

čtenáře, kteří jsou ochotni za ně 

platit. Právě bonitní klienti jsou 

dnes pro řadu zadavatelů zásadní 

cílovou skupinou.“ 

Michael Štádler
Head Of Online Sales

„Naše aplikace HN WebApp 

díky technologii otevírá široké 

spektrum kreativních možností 

pro inzerenty - od videospotů 

po fotogalerie nebo možnost 

objednat si testovací jízdu.“

Zuzana Tylčerová
ředitelka inzerce

„Klasická inzerce? Umíme i něco 

navíc. Digitální prezentace, spe-

ciální projekty nebo nové formy 

distribuce. Nyní jich bude i díky 

nově vznikajícím oddělením ještě 

přibývat.“

Adéla Pittsová
publisherka, Respekt  

a Bel Mondo

„Z oblíbeného tištěného magazínu 

Respekt jsme vytvořili i úspěšnou 

digitální verzi, kterou si můžete užít 

na iPadu, iPhonu i čtečce Kindle.“

Petr Novák
ředitel obchodu

„Byli jsme na českém trhu první, 

kteří svým čtenářům nabídli 

novinový deník ve verzi pro iPad. 

Dnes máme několik tisíc čtenářů 

digitální verze a značný náskok 

před ostatními.“

Co nabízíme čtenářům a  inzerentům?
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Trh se sice mění, kvalitní novinařina 

ale přežije všechno, říká nový gene-

rální ředitel vydavatelství Economia 

André Warnecke. Toho čeká velký úkol: změ-

nit klasické vydavatelství tištěných titulů 

v digitální mediální dům a do něj integrovat 

internetovou firmu Centrum Holdings.

Jaké máte plány? Jak se  Economia změní 

pod vaším vedením?

Tiskový mediální trh se proměňuje. Od klasic-

kého papíru k digitálnímu publikování. Nevíme 

sice dnes, jak přesně bude mediální trh vypadat 

za pár let. Ale víme, že klíč k úspěchu našich 

titulů jistě spočívá v kvalitní novinařině. Když 

odhlédneme od tohoto přechodného období, 

ke kterému dnes u tisku dochází, tak do bu-

doucna vlstně není zas tak důležité, jak čtenáři 

informace konzumují. Co ale je opravdu důleži-

té, je schopnost poskytnout jim informace těmi 

kanály a zařízeními, která v tu chvíli používají – ať 

už jde o tisk, mobily nebo tablety. Musíme jako 

vydavatel znát jejich návyky a rozumět tomu, 

k čemu a jak které kanály používají. Pak už je 

na nás nabídnout jim skutečně relevantní obsah 

tou nejlepší cestou. A také zajistit, aby se nám 

investice do našich profesionálních novinářů 

vrátily jednou zpět. Je faktem, že tvorba kvalit-

ního obsahu je drahá, a to bez ohledu na způ-

sob distribuce. A my zároveň musíme umět si 

na takový způsob práce vydělat. Protože jen 

ve finančně nezávislé společnosti může vznik-

nout nezávislá žurnalistika.

187 000

79 %
72 000

160 000

65%

lidí si každý den přečte 
Hospodářské noviny

podíl Hospodářských 
novin na trhu 
elektronických verzí 
deníků

tisíc čtenářů si oblíbilo 
týdeník Ekonom

čtenářů dokazuje, že Respekt 
je nejrychleji rostoucí 
zpravodajský týdeník

čtenářů 
Hospodářských 
novin vlastní nebo 
plánuje nákup 
smartphonu, 
tabletu nebo 
elektronické čtečky

o tom, jaké možnosti to otevírá 

pro podporu našich klíčových 

titulů, jako jsou třeba Hospo-

dářské noviny.

Zůstanou například oba 

hlavní webové tituly  iHNED.

cz a  Aktualne.cz?

Mluvil jsem o tom s řadou lidí 

a slyšel řadu různých názorů. 

Pro skutečné rozhodnutí ale 

budu potřebovat přesnou 

analýzu. Obecně bych rád 

zdůraznil, že mi nevadí mít dva 

takové produkty na trhu. Chci 

maximalizovat zisky a zásah, 

proč bych tedy měl opustit kus 

trhu a nechat ho konkurentům? 

Jaká světová média považujete za nejinspi-

rativnější?

Například The Economist. Už více než deset 

let mu roste prodaný náklad a ještě aktivnější je 

na digitálním trhu. Ale zajímavé jsou i úspěchy 

neekonomických médií. Třeba dvouměsíčník 

LandLust, zabývající se venkovem a životním 

stylem s ním spojeným. Řada lidí dnes evidentně 

chce, aby se jejich život trochu zpomalil a užívali 

si i víc svého volného času, protože tohoto ča-

sopisu se prodává víc než milion výtisků. Řada 

vydavatelů tento koncept okopírovala a řada vel-

kých mediálních domů ho chtěla koupit. Existují 

tedy i dnes cesty, jak vydávat úspěšná media.

Klíčem k budoucnu je dokázat vydělávat 

i na digitálním obsahu. Víte, jak na to? 

Předpoklady k tomu určitě máme. Z výzkumu 

čtenosti Mediaprojekt víme, že hned polovina 

našich čtenářů vlastní nějaké zařízení pro elek-

tronickou četbu. Naši čtenáři jsou často movití 

lidé, byznysmeni a decision makeři, takže si je 

můžou dovolit. Máme obsah, který je unikátní. 

To je naší velkou výhodou. Navíc naši čtenáři 

jsou velmi zajímavá skupina pro inzerenty, díky 

tomu, že často ve svém postavení ovládají kro-

mě rodinného rozpočtu i rozpočet společností, 

v nichž pracují. Tyhle dva faktory nám dávají 

velkou šanci na úspěch.

Platíte vy osobně za nějaký digitální obsah?

Uvedu příklad s formulí 1, protože ji mám rád 

a sám jezdím přímo na závody. Když se na for-

muli díváte v televizi, je to v podstatě zadarmo. 

Ale mně to nestačilo – chtěl jsem přesnější 

informace o průběhu závodů, technické výbavě 

vozů... Pořadatelé formule 1 minulý rok konečně 

představili aplikaci, která tyhle informace nabízí, 

a i za cenu třicet eur se vyplatí. Užívám si sledo-

vání závodů daleko víc než kdy předtím. 

Co tím chci říct: Úspěch v digitální době je pou-

ze o kvalitním obsahu a dobré žurnalistice. Na-

víc Češi jsou za kvalitní informace ochotni platit 

i na internetu: podle studie TNT Aisa si desetina 

lidí někdy stáhla placený obsah, dvacet procent 

je ochotno platit za kvalitní media, třetina je 

ochotná připlatit si za nadstandardní služby. To 

je pro naše vydavatelství pozitivní zpráva. 

Všechna vydavatelství na světě si lámou 

hlavu, jaký způsob placení na internetu 

zvolit – dát veškerý obsah za neprostupnou 

zeď nebo dát čtenářům možnost si část 

článků přečíst zdarma a teprve další várku 

zpoplatnit. Jaký z těchto způsobů by mohl 

fungovat třeba na  iHNED.cz?

Ta druhá možnost je podle mne jediná, které se 

opravdu daří uchytit. A mohl by to být vhodný 

model i pro nás v Economii. Ale musíme se 

rozhodovat na základě faktů a čísel, ne mých 

domněnek.

Vydavatelství se přestěhovalo do nového 

prostoru, který stál spoustu peněz. V čem je 

tak důležitý?

Díky tomu, že je to velký open space, nám 

umožňuje sdílet nápady daleko rychleji napříč 

celým vydavatelstvím, ne jen v takzvaném  

newsroomu. Součástí změn je ale i vytvoření 

nových oddělení - například specialistů na so-

ciální média, redakčních programátorů, nová 

struktura by měla odrážet, jak se změnili naši 

čtenáři a že mají jiné potřeby než dřív.

Economia koupila internetovou firmu Cen-

trum Holdings, jak bude spojení obou firem 

probíhat?

Já se teď soustředím hlavně na Economii. Ale 

samozřejmě jsem se už potkal s top manage-

mentem Centra. Pro Centrum pracují zajímaví 

lidé, ale zejména má velký počet uživatelů a ak-

tivních e-mailových schránek. Teď přemýšlím 

André Warnecke (47)
Přichází do Economie z mediální 

společnosti Medici. Dříve působil 

v ekonomických vydavatelstvích: 

jako generální ředitel rakouského 

vydavatelství Wirtschaftsblatt 

Verlag, řídil i středoevropské aktivity 

Bonnier Business Press. 

André Warnecke



Každý den může přijít další Watergate

Obsah rozhoduje

Petr Kočí,
datový žurnalista

„V milionech statistických dat nachá-

zím příběhy a netušené vztahy: třeba 

mapu ulic, kde nejčastěji odtahují 

auta, nebo mapu dluhů obecních 

úřadů.“

Blahoslav Baťa,
videoreportér

„Natáčím pro vás videokomentáře 

našich analytiků přímo z newsroo-

mu, rozhovory s byznysmeny i testy 

technologických novinek.“

Jindřich Šídlo,
hlavní analytik  

Hospodářských novin

„Být na sociálních sítích a vědět, čím 

naši čtenáři fakt žijí, co je rozčiluje 

a co si přejí, je pro mě mimořádně 

užitečné, zajímavé, i když většinou ne 

moc veselé...“

Lucie Tvarůžková
šéfredaktorka digitálního obsahu

„Kvalitní žurnalistika a obsah, který 

můžete číst kdekoliv a na čemkoliv 

zrovna potřebujete – to je vize našich 

médií.“

Miloš Čermák,
reportér, Ekonom

„O technologiích nejen píšu, ale sám 

je i maximálně využívám při práci: 

k článkům navíc natáčím videa, denně 

píšu rychlé zprávy 20 753 lidem, kteří 

mě sledují na Twitteru.“

Martin Malý,
programátor

„Nový tým vývojářů technologicky 

podporuje špičkové žurnalisty Eco-

nomie v jejich digitálních projektech: 

těšte se na multimediální zážitky 

na webu i mobilních zářízeních.“

Robert Břešťan, šéfkomentátor, Ekonom

Jindřich Šídlo, hlavní analytik, Hospodářské noviny

Jaroslav Spurný, investigativní novinář, Respekt

Komerční příloha vydavatelství Economia, 2013


