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Tisková zpráva. Návod k použití

Vlastimil Weiner

Napíšu své léty ověřené  rady formou, jako by tisková zpráva byla něčím podobným, jako je elektrospotřebič pro domácnost. Sice 

potřebným, praktickým pomocníkem, ale zase ne tak úchvatným a obdivovaným. Novinářům jich totiž denně přicházejí do redakcí 

desítky. A jen ti odpovědnější si přečtou aspoň titulek a první větu. Pokud vyloženě nečekají na zprávu k tématu, které sledují. Do 

konce jich zprávu dočte málokdo. Většina nezáživných tiskových zpráv proto skončí v koši. Leckdy právem.

Rada první. Tisková zpráva musí zaujmout na první pohled. Tedy titulkem a právě tou první větou. Musíte být přesvědčení, že 

informujete o něčem, co rozhodně stojí za pozornost, co jinde nemají. Že právě autor, který má u vás besedu či autogramiádu nové 

knihy, je génius v oboru. Objev sezóny. Sledovaný a populární na sociálních sítích. Že jeho objev, hypotéza jsou českých či 

evropských rozměrů. Že jeho vypravěčské dovednosti překonávají řecké

a římské rétory, takže posluchač či divák zůstávají v němém úžase. Že besedovat ze zásady odmítá, ale vy jste ho přesvědčili.

Že výstava, kterou chystáte, vyniká třeba jen jediným unikátním exponátem. Ale ten stojí za to vidět, a proč. Dalších 50 let ho totiž 

zase nikdo neuvidí. Prostě vyberte jeden nejzajímavější fakt. A ten nabídněte pozornosti médií.

Z informací, které o předmětu tiskové zprávy máte a můžete využít, vyberte opravdu jen ty nejdůležitější a neobvyklé. A srovnávejte: 

tahle kniha autora se liší od všech předešlých tím a tím. V čem je nová a objevná. Podobná výstava na téma to či ono sice byla vloni 

tam a tam, ale chybělo na ní to, co na té vaší budete mít. Vždyť jste si některé exponáty půjčili na druhém konci republiky, abyste 

mohli námět nevšedně zpracovat.

Nebojte se jménem vaší instituce tak trochu (mírně) vytahovat. Ale vy jako autoři příliš takzvaně nemachrujte. Nepíšete o sobě, ale 

pro druhé.

Pište jako obrácenou pyramidu. Od nejdůležitějších a nejzajímavějších informací až po ty méně důležité. Srozumitelně, sdělně.

Nepište víc než 20 řádků. Pokud až tam novinář dočte, budete mít naději, že vaši zprávu v médiu využije, nebo se dokonce sám 

přijde na akci podívat a bude o ní referovat.

Opravdu dobrého redaktora rozhodně nenalákáte na vernisáž výstavy tím, že ve zprávě vyjmenujete deset politiků a potentátů, které 

tam potká. Věřte mi, že je mu to fuk. A pro vás by to mohlo být kontraproduktivní. Stačí, když napíšete, kdo má záštitu. Ale když 

zmíníte, že na výstavě bude malířova pravnučka, co žije v Paříži, to je jiná.

Snažte se doplnit tiskovou zprávu jednou až čtyřmi výmluvnými ilustracemi. Dejte si záležet na jejich poctivém výběru. Nezapomeňte 

na stručné či vtipné popisky.

Je pro média příjemné, když si zvyknou na pravidelný příliv zajímavých zpráv vaší instituce, ale pro vás to je pak výzva psát je lépe a 

lépe. Tedy pletete si bič sami na sebe.

Doporučuji text tiskové zprávy uvést v těle mailu i v klasické wordovské příloze. Kontakty na kompetentní osoby třeba i mediálně 

využitelné jsou samozřejmostí.

Buďte v každém případě inovativní a kreativní.

S veškerou úctou k vám i vaší práci

                                                                                                          Vlastimil Weiner        

Kontakt na autora: vlastimil.weiner@ceskatelevize.cz                                
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