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Redakce Aktuálně.cz a HN spustily rozsáhlý      
speciál věnovaný chudobě v Česku 
V pondělí 17. září byl po několikaměsíčním úsilí novinářů Aktuálně.cz a 
Hospodářských novin publikován na jejich stránkách i na webovém portálu 
chudecesko.cz rozsáhlý žurnalistický projekt Chudé Česko. Chce poukázat na rozpor 
mezi ekonomickou prosperitou Česka a velkým množstvím lidí, kteří žijí pod hranicí 
chudoby. 
 
Podle statistik žije v České republice pod hranicí chudoby téměř milion lidí a podle expertů je 
příčina jasná – spíše než nízké platy za chudobu mohou dluhy, navazující exekuce a malá 
šance na oddlužení. Projekt Chudé Česko představuje danou problematiku od základu a 
nabízí kompletní informace o pojetí chudoby, o tom, koho se nejvíce dotýká, a pokouší se 
také zamýšlet nad tím, jaká je možná cesta ven. 
 
„Chtěli jsme detailněji zmapovat obrovský kotel emocí a negativní energie, který výrazně 
ovlivňuje společenské dění v celé zemi. A to včetně voleb i podpory silně populistických a 
extremistických kandidátů. Jsem velmi rád, že se to kolegům povedlo, na celém speciálu 
strávili několik měsíců,“ říká šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka.  
 
„Je skvělé, že nám vydavatelství Economia poskytuje prostor k přípravě časově 
náročnějších projektů, jako je tento. Věříme, že Chudé Česko pomůže našim čtenářům k 
lepší informovanosti o této problematice a otevře diskusi, která je v této společnosti víc než 
potřeba,“ dodává vedoucí celého projektu Nikita Poljakov. 
 
Na projektu Chudé Česko se podíleli: Nikita Poljakov (vedoucí projektu), Martin Biben, 
Adéla Skoupá, Markéta Šrajbrová (redaktoři), Jakub Plíhal (fotografie), Jiří Kropáček 
(grafika), David Busta (data), Zuzana Kleknerová (editace), Tomáš Cetkovský, Blahoslav 
Baťa (video). 
 
Problematika chudoby je pro redakce Aktuálně.cz a Hospodářských novin 
dlouhodobým tématem a kromě speciálu chystají i další redakční materiál v podobě 
článků, rozhovorů i doprovodných akcí.  
  

- Chystá se například výstava snímků z projektu Chudé Česko od hlavního fotografa 
Aktuálně.cz Jakuba Plíhala, která bude k vidění v prostorách pasáže Lucerna a 
následně v prostorách mediálního domu Economia.  

- Na 25. 9. je naplánována debata o příčinách chudoby v Česku a možných řešeních. 
Do Kasáren Karlín přijde diskutovat redaktor Hospodářských novin a Aktuálně.cz 
Martin Biben, Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, autor Mapy exekucí Radek 
Hábl, soudní exekutor Jiří Prošek a ekonomický analytik České bankovní asociace a 
komentátor týdeníku Euro Miroslav Zámečník. 
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Formát rozsáhlého speciálu se redakci Aktuálně.cz osvědčil již v minulosti, kdy za speciál 
věnovaný dezinformacím získala uznání v podobě Novinářské ceny. 
 
O společnosti Economia 
Mediální dům Economia, a.s., je důležitým hráčem na poli on-line médií a digitalizace mediálního              
obsahu a významným vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Economia provozuje úspěšné           
zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, řadu tematických internetových titulů a služeb včetně            
freemailových portálů. Economia vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom a Respekt a            
několik odborných titulů. 
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