
Těžiště programového schématu leží ve 
zprávách každou celou hodinu a zpravodajském 
přehledu vždy v půl. Stanovené vysílací 
schéma se mění v závislosti na aktuálním dění 
(živé TV vstupy, komentované přímé přenosy, 
tematické besedy k mimořádným a důležitýmm 
událostem i výročím). Zpravodajské vysílání 
ČT24 je doplněno specializovanými formáty 
denního i týdenního charakteru. Úspěšně 
se etablovala denní série ekonomických 
zpravodajských pořadů, stejně jako regionální 
a kulturní zpravodajství a besedy sportovního 
charakteru či denní diskusní pořad se zajímavými 
hosty Před půlnocí. K úspěšným týdeníkům 
patří například vědeckotechnický magazín 
Prizma, monotematická Planeta Věda, 

Stejně jako rozšiřování pořadů o moderní formy 
interaktivity, úspěšně vyzkoušené v pořadu 
Vedlejší efekty (www.efekty.cz), kde diváci 
mohou ovlivňovat diskusi nejen telefonáty, ale 
i prostřednictvím internetu a sms zpráv.

Televizní program ČT24 doplňuje zpravodajský 
internetový portál www.ct24.cz, který se za rok 
působení svou úrovní a i návštěvností zařadil mezi 
nejrespektovanější zpravodajské portály, včetně 
jedinečné služby – živého internetového vysílání 
ČT24.

Digitální kanál ČT24 je dostupný 12,5 % 
domácnostem, které reprezentují asi 1 292 300 
lidí starších 4 let, sleduje ho asi 120 000 diváků 
denně.

Podrobné informace o tom, jak naladit ČT24 a ČT4 
SPORT jsou k dispozici na adrese 
www.ct24.cz/naladit

Historický magazín nebo pravidelný pohled 
zpravodajů ČT na dění v sousedních zemích 
Evropské události. Živé diskusní formáty 
a další specializované magazíny jsou i blízkou 
budoucností ČT24.

ČT24 je třetím kanálem české televize veřejné 
služby. Jeho provozem zahájila Česká televize 
novou etapu televizního vysílání v naší zemi. 
Jedná se o vůbec první uskutečněný projekt 
kontinuálního zpravodajského vysílání v rámci 
celé ČR. Od 2. května 2005 vysílal program 
ve zkušebním provozu v rozsahu 18 hodin, na 
plný 24hodinový provoz přešel od září 2005. 

www.ceskatelevize.cz
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Programové schéma ČT4 SPORT nepreferuje 
žádný sport, jeho kouzlo je v rozmanitosti 
a poskytování prostoru širokému spektru 
sportů. Každý měsíc zprostředkuje na svém 
čtvrtém programu Česká televize divákům 
jednu velkou akci: vstupní vrcholovou událostí 
bylo zpravodajství ze Zimních olympijských her 
v Turíně, dále např. krasobruslení, MS v ledním 
hokeji v Rize, MS ve fotbale v Německu, 
ME v halové atletice v Moskvě, ME ve Švédsku, 
play off halových sportů a hokeje atd. 
S celoplošnými programy sdílí ČT4 SPORT např. 
hlavní sportovní zpravodajský pořad Branky, 
body, vteřiny (nejstarší zpravodajský pořad 
televize veřejné služby, který letos slaví 50. 
výročí vzniku) a pořad Bully, jehož specialitou je 
souhra magazínového žánru s přímým přenosem 
konkrétního zápasu nebo utkání. Další oblíbené 
tituly jsou Studio Liga mistrů, Dohráno a další 
přenosy, magazíny, záznamy. ČT4 SPORT 
využívá i obrovské množství archivních snímků 
se sportovní tematikou, které vlastní pouze ČT. 
Nejen ve zprávách a přímých přenosech, ale 
i v ostatních formátech je tato stanice otevřena 
také těm sportům, které zatím nebyly moc vidět – 
golf, šachy, badminton, bowling…

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ V ČR
ODSTARTOVALA ČESKÁ TELEVIZE
Digitální vysílání znamená zcela odlišný způsob 
přenosu televizního vysílání, který přináší 
divákovi několik výhod, jako např. možnost výběru 
z mnohem rozsáhlejší programové nabídky, při 
dostatečné síle signálu bezvadný příjem a čistý 
obraz a v budoucnu nabídne mnoho doplňkových 
služeb televizního vysílání – kombinace s prvky 
podobnými internetu, svobodu při rozhodování, 
co a kdy sledovat, interaktivitu, tzn. přímou 
komunikaci s divákem. Spolu s digitálním televizním 
signálem lze šířit i digitální rozhlasový signál či 
internet. Brzy by se proto měly objevit systémy 
kombinující televizi s počítačem, což dále výrazně 
rozšíří uživatelovy možnosti.

Digitální pozemské vysílání České televize je 
možné zachytit přijímači, které nesou logo 
DVB-T, ovšem tam, kde je signál z digitálního 
vysílače dostupný. Jednak jde o tzv. integrované 
přijímače, tedy televizory, které jsou již pro 
digitální příjem vybaveny, nebo o tzv. set-top-
boxy, což jsou vlastně jakési konvertory, které 
umožňují digitální příjem i běžným televizorům. 
S tím, jak budou oba typy přijímačů na českém 
trhu postupně nahrazovat analogové, bude klesat 
i jejich cena.

Digitální vysílání, které Česká televize ve spolupráci 
se společností Radiokomunikace, a. s., zahájila 
2. 5. 2005 v experimentálním provozu, pokračuje 
od 21. 10. 2005 již jako řádné digitální zemské 
vysílání programů ČT1, ČT2 a ČT24 v rámci 
telekomunikační sítě A ve standardu DVB-T. Signál 
je prozatím dostupný divákům v Praze a okolí, 
v Brně a Ostravě. 
 

9. února 2006, v předvečer zahájení Zimních 
olympijských her v Turíně, spustila Česká televize 
provoz nového kanálu ČT4 SPORT. Vysílá 
denně od 8 do 24 hodin a jeho programovou 
prioritou je český sport v celé své možné šíři. 
Pokud přebírá zahraniční produkci, pak jen 
takovou, kterou nemá v programu jiná televizní 
společnost. V začátcích se samozřejmě nelze 
vyhnout kombinaci ČT2 a ČT4, protože televize 
veřejné služby je vázána zákonem a musí 
poskytovat zpravodajství z hlavních sportovních 
událostí plnému spektru diváků na celoplošných 
kanálech. Takže divák, který nemá možnost 
přijímat digitální vysílání, nalezne i nadále na 
programu ČT2 stejnou nabídku sportovních 
pořadů, na kterou je zvyklý. 
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