
Archiv ČT24 
 
Dramaturgie: Aleš V. Poledne 
 
Archiv ČT24 je střihový dokumentární pořad, který vychází z Čs. filmových týdeníků 
z let 1945 až 1989 a archivu zpravodajství ČT. Obsahově se snaží přiblížit významné 
události, jevy i osobnosti na základě dobových filmových a televizních materiálů 
s původními komentáři – tedy naprosto bez komentáře současného. Vzniká tak 
dokument, který jednak ukazuje historické snímky určité události nebo osobnosti, 
jednak dokumentuje, jak se měnily dobové komentáře a tím i politické a společenské 
klima. Mezi nejzajímavější pořady minulého roku patřily například: Úderníci 
padesátých let, Stalinův kult osobnosti, Rozpad Československa 1992 nebo Edvard 
Beneš – archivní portrét.  
 
Premiéra ČT24 sobota 22.30 
 
Archiv ČT24 - Rozpad Československa , 27.10.2007  
Archiv ČT24 - SSSR náš vzor, 20.10.2007  
Archiv ČT24 - Pohřeb prezidentů, 13.10.2007  
Archiv ČT24 - Emil Zátopek, 06.10.2007  
Archiv ČT24 - Padesátá a šedesátá léta, 29.09.2007  
Archiv ČT24 - Vesmírné dostihy, 22.09.2007  
Archiv ČT24 - Odsun Němců a Maďarů, 15.09.2007  
Archiv ČT24 - TGM, 08.09.2007  
Archiv ČT24 - Okupace, 01.09.2007  
Archiv ČT24 - Sokolské slety a spartakiády, 28.07.2007  
Archiv ČT24 - Povodně, 21.07.2007  
Archiv ČT24 - Rekrace ROH, 14.07.2007  
Archiv ČT24 - Mistr Jan Hus, 07.07.2007  
Archiv ČT24 - Vojenské přehlídky, 30.06.2007  
Archiv ČT24 - Politické písně, 23.06.2007  
Archiv ČT24 - Stavby vodních přehrad, 16.06.2007  
Archiv ČT24 - Návštěvy amerických prezidentů, 09.06.2007  
Archiv ČT24 - Edvard Beneš, 02.06.2007  
Archiv ČT24 - Spor o Svatovítskou katedrálu, 26.05.2007  
Archiv ČT24 - Pražské metro, 19.05.2007  
Archiv ČT24 - Pražské jaro 1968, 12.05.2007  
Archiv ČT24 - Osvobození 1945, 05.05.2007  
Archiv ČT24 - Oslavy 1. máje, 28.04.2007  
Archiv ČT24 - Černobyl, 21.04.2007  
Archiv ČT24 - Olympiády 1972 - 1984, 14.04.2007  
Archiv ČT24 - Miloš Zeman, 07.04.2007  
Archiv ČT24 - Českoslovenští sportovci, 24.03.2007  
Archiv ČT24 - Úderníci 50. let, 17.03.2007  
Archiv ČT24 - Pražské jaro 1968, 10.03.2007  
Archiv ČT24 - MDŽ, 03.03.2007  
Archiv ČT24 - Jan Masaryk, 24.02.2007  
Archiv ČT24 - Vítězný únor, 17.02.2007  
Archiv ČT24 - Mládežníci 50. let, 10.02.2007  
Archiv ČT24 - Pohřby a úmrtí slavných, 03.02.2007  



Archiv ČT24 - Přestupy a odchody poslanců, 27.01.2007  
Archiv ČT24 - Stalinův kult osobnosti, 20.01.2007  
Archiv ČT24 - Státní návštěvy za 50 let , 13.01.2007  
Archiv ČT24 - Palachův týden 1989, 06.01.2007  
 
 
Politické spektrum 
 
Dramaturgie: Čestmír Franěk, Aleš V. Poledne 
 
Diskusní pořad s dotáčkami dává prostor především malým mimosněmovním 
politickým stranám k prezentaci jejich názorů na televizní obrazovce. Tyto politické 
subjekty si dříve často a v podstatě oprávněně stěžovaly, že ve zpravodajství, 
publicistice a především politických debatách dostávají malý prostor. Na druhé straně 
nebylo možné je například do Otázek Václava Moravce soustavněji zvát, neboť je 
jich velký počet a tato debata by navíc ztratila svůj smysl, kterým je mapování 
politického vývoje a seznamování diváků s názory rozhodujících politických sil 
v zemi. Od doby existence Politického spektra a zvláště pak reprízování na 
analogových programech tyto stížnosti ustaly. Pořad je koncipován jako diskuse, kde 
se k různým tématům vyjadřují zástupci malý stran, přitom jsou zváni k některým 
tématům i zástupci sněmovních stran (případně odborníci), takže dochází 
k názorovému střetu. Témata jsou vybírána podle politické či společenské důležitosti, 
aktuálnosti, ale také taková, která se týkají fungování menších politických stran a 
demokracie vůbec. Pořad proto také dává prostor i občanským aktivitám a 
iniciativám. Vzhledem k tomu, že pořad není investigativní, není využívána například 
skrytá kamera ani jiné techniky. K porušení Kodexu ČT ani dalších předpisů nedošlo.  
 
Premiéra v roce 2007 ČT24 sobota 20.30 a ČT2 čtvrtek cca 00.00 
 
Přehled témat odvysílaných v roce 2007 
Politické spektrum - Drogy, 29.12.2007  
Politické spektrum - Duchovní obsah Vánoc , 22.12.2007  
Politické spektrum - Romská otázka, 15.12.2007  
Politické spektrum - O hranicích demokracie, 08.12.2007  
Politické spektrum - Velké oči, 01.12.2007  
Politické spektrum - O morálce s mladými politiky, 24.11.2007  
Politické spektrum - Národní paměť, 17.11.2007  
Politické spektrum - Občanské iniciativy, 10.11.2007  
Politické spektrum - Rozpočet optikou malých politických stran, 03.11.2007  
Politické spektrum - Malé strany v minulosti a dnes, 27.10.2007  
Politické spektrum: Dluhy domácností, 20.10.2007  
Politické spektrum - Olympiáda v Praze, 13.10.2007  
Politické spektrum- Rozvoj dopravní infrastruktury, 06.10.2007  
Politické spektrum - Eutanázie, 29.09.2007  
Politické spektrum - Přímá volba prezidenta, 22.09.2007  
Politické spektrum - Financování kultury, 15.09.2007  
Politické spektrum - Reforma veřejných financí, 08.09.2007  
Politické spektrum - Česká levice, 01.09.2007  
Politické spektrum - Globální oteplování, 28.07.2007  
Politické spektrum - Pracovní právo, 21.07.2007  



Politické spektrum - Moravsko-české vztahy, 14.07.2007  
Politické spektrum - Obraz ČR v zahraničí, 07.07.2007  
Politické spektrum - Česká pravice, 30.06.2007  
Politické spektrum - Multikulturalismus, 23.06.2007  
Politické spektrum - Antiamerikanismus u nás?, 16.06.2007  
Politické spektrum - Změny politického systému, 09.06.2007  
Politické spektrum - Státní maturity, 02.06.2007  
Politické spektrum - Národní socialisté, 26.05.2007  
Politické spektrum - Reforma zdravotnictví, 19.05.2007  
Politické spektrum - Komunální politika, 12.05.2007  
Politické spektrum - Smysl 1. máje, 05.05.2007  
Politické spektrum - Daňová reforma, 28.04.2007  
Politické spektrum - Etika politiků, 21.04.2007  
Politické spektrum - Katedrála sv. Víta , 14.04.2007  
Politické spektrum - Zítřek české politiky, 07.04.2007  
Politické spektrum - Státní svátky, 31.03.2007  
Politické spektrum - Americká radarová základna, 24.03.2007  
Politické spektrum - Spravedlivější justice, 17.03.2007  
Politické spektrum - Strana základ politiky?, 10.03.2007  
Politické spektrum - Evropská ústava, 03.03.2007  
Politické spektrum - Bytová politika, 24.02.2007  
Politické spektrum - Moderní levice, 17.02.2007  
Politické spektrum - Rozšíření EU, 10.02.2007  
Politické spektrum - Politika a média, 03.02.2007  
Politické spektrum - Vzdělanostní společnost, 27.01.2007  
Politické spektrum - Konzumní společnost, 20.01.2007  
Politické spektrum - Ženy ve společnosti a politice, 13.01.2007  
Politické spektrum - Občanská statečnost , 06.01.2007  
 
 
Historie.cs 
 
Dramaturgie: Čestmír Franěk, Aleš V. Poledne, Jiří Sirotek 
 
Koncipovaný diskusní pořad 

Česká televize se vzhledem k úrovni znalostí a povědomí různých vrstev 
obyvatelstva o novodobé historii státu rozhodla vysílat pořad, který by k tomuto 
tématu přistoupil ve větší šířce, hloubce, koncentraci, pravidelnosti a v neposlední 
řadě i atraktivněji než doposud. Impulzem také byl blížící se rok 2008, který je 
obdobím, v němž se splétají výročí klíčových momentů existence našeho státu – 
1918, 1938, 1948, 1968. Jubilea ovšem nejsou smyslem. V každém týdnu dvacátého 
století nalezneme dramatický a rozporuplný okamžik či událost. Nebo místo pro 
pozoruhodnou či naopak rozporuplnou osobnost tohoto období.  

Dalším zásadním kritériem výběru je aktuálnost některých dějinných témat, 
jinými slovy přesah do současnosti či živá minulost. Vezměme si například debaty o 
„otevírání minulosti“ či ustavení Ústavu pro studium totalitních režimů. Vzhledem 
k tomu, že ambicí pořadu je otevírání naléhavých otázek a problémů, hledání 
kontextu a dějinného smyslu, mapování bílých míst československých dějin a 
doplňování historických znalostí, není možné tento úkol nechat jen na poučených 
laicích tvořících tvůrčí kolektiv. Osloveny proto byly renomované instituce, které samy 



přicházejí s tématy a především pak vysílají do debaty své nejlepší odborníky. Jedná 
se o: Historický ústav AV; Ústav pro soudobé dějiny AV; Ústav českých dějin FFUK; 
Masarykův ústav AV; Vojenský historický ústav; Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu PČR; Odbor archivu bezpečnostních složek MV; Masarykova 
univerzita Brno; Ústav historie a muzeologie, Slezská univerzita Opava; Historický 
ústav Slovenské akademie věd; Ústav paměti národa (Slovensko) a již zmiňovaný 
Ústav pro studium totalitních režimů. 

Pořad v rámci možností maximálně využívá dokumentárních archivů 
filmových, televizních a rozhlasových, případně soukromých, hraných filmů, dále pak 
dotáček z míst dějů, výpovědí pamětníků, nositelů silných názorů a následně pak 
vlastních sestřihů. Nedílnou součástí je například i dobová hudba a písničky, které 
vytvářejí atmosféru, ale dobu i reflektují. Vzhledem ke komplikovanosti výroby a 
množství vstupů nelze pořad realizovat živě, v přímém přenosu, je nutno jej předtáčet 
v malém časovém předstihu a pak kompletovat. Debata se však natáčí v čase téměř 
1:1, aby byla autentická, bez větších střihových zásahů.  
Samozřejmostí je kompletní servis pořadu na web stránkách televize, diskusní fórum 
diváků atd. 
 
Vysílací čas:   
 
od 3. 9. 2007 každé pondělí ve 22.15 na ČT2 
 
Výroba:  
Pořad se natáčel v prostorách Národního muzea v Praze, ale také na dalších 
relevantních místech, kde se buď „dějiny odehrávaly“, nebo kde jsou umístěny 
historické dekorace – například vojenské muzeum, ministerstvo zahraničí, atd. Při 
přípravě a samotném natáčení není používána skrytá kamera a nedostal se do 
rozporu s Kodexem ČT ani s dalšími předpisy. Pořad plní své zadání, některé témata 
vyvolávají diskusi, neboť na historické události, zvláště pak z nedávné minulosti, 
existuje mnoho pohledů a názorů, v naprosté většině jsou to však příspěvky 
doplňující, dokreslující. O tom svědčí i vysoká divácká spokojenost. 
 
Odvysílané po řady do konce října 2007 
 
1. Lámání páteře – srpen 1969 (3. září) 
2. Prezident na trůnu – 70. výročí úmrtí TGM (10. září) 
3. Česká šlechta a nacismus (17. září) – reakce šlechtických rodů na okupaci 
Československa  
4. Cesta k únoru – perzekuce Demokratické strany na Slovensku (24. září) 
5. Dukla v krvi utopená (1. října) – bitva u Dukly 
6. Trabanty se valí do Prahy (8. října) – společnost těsně před listopadem 1989 
7. ČSR socialistická - vyhlášení socialismu v Československu (15. října) – konec 
padesátých let 
8. Varšavská smlouva (22. října) – nové poznatky o působení vojenského paktu 
9. Příběh znárodnění (29. října) – proces znárodňování po 2. světové válce 
 
 
Před půlnocí  
 
Dramaturgie: Zbyněk Kňourek 



         Pozdní noční rozhovor v přímém přenosu s rozmanitou a otevřenou množinou 
hostů. Vysílá se každý všední den od 23:33 do 23:58 na programu ČT24. Témata 
zasahují od politiky po sport, od literatury po výtvarné umění, od vědy po 
společenská tabu.  Jednotliví  hosté  jsou  zváni  do pořadu   „ Před půlnocí “  tak 
 aby  programové spektrum  pořadů  bylo  doplňováno  o názory osobností, které 
nejsou běžně zvány do  zpravodajských  pořadů  na ČT24.   Na pořadu se podílí 
 studio v Brně  a  v Ostravě (pravidelně se střídají v přiděleném úterním termínu , 
zaměřují se na témata a na výběr hostů z jejich okolí). 

 

          Během roku 2007 se v 243 pořadech Před půlnocí představilo na 317 hostů . 
Přínosem bylo zcela jistě zapojení Ostravy a Brna do realizace přímých přenosů. Na 
pořadech se podílel tým 22 moderátorů včetně ostravských a brněnských kolegů.  
Témata ke kterým se hosté vyjadřovali byly z oblasti české společnosti, zdravotnictví, 
vědy, politiky a kulturního dění. Část rozhovorů byla věnována osobnostem, které 
ovlivnili rok 2007 ať již svou prací, jednotlivým, pozoruhodným činem či životním 
postojem. Prostor v pořadu Před půlnocí se dává též osobnostem z běžného života, 
které svou odvahou, nezištností pomáhají vytvářet naši společnost. Ve stejné míře 
byl dán prostor představitelům organizací zabývajících se charitou, pomocí 
potřebným. 

 

         Po stránce dramaturgické se pořad vyprofiloval do podoby odpovídající 
předpůlnočnímu termínu. Rozhovory jsou  vedeny tak aby připravenost moderátora 
napomáhala co nejvíce hostům, kteří jsou mnohdy před obrazovkou poprvé. Pořad 
Před půlnocí je projektem, který je vysílán každodenně (mimo státní svátky, soboty a 
neděle) formou živého vysílání. Předtáčení pořadů je využíváno minimálně a to 
pouze z programových důvodů či pro specifický požadavek hosta (r. 2007- 1 x Praha, 
2 x Ostrava, 1 x Brno). Tato změna nenarušila ráz a atmosféru pořadu. Rozhovory se 
vždy připravovaly stejným způsobem jako v nočním přiděleném termínu tj. cca 23 
min. nepřerušovaného natáčení. Převzatý model využívající větší počet moderátorů 
se ukazuje dle názoru dramaturga pořadu jako již vyčerpaný (práce 1 moderátora jen 
2x měsíčně ). Samotný pořad si vyprofiloval již moderátorské osobnosti, kterým je 
“předpůlnoční způsob“ moderování blízký.  ČT24 – aktuální publicistice se tak přímo 
nabízí využívání této jejich nově nabyté zkušenosti.  V pořadu se osvědčilo pozvání 
dvou renomovaných novinářů – komentátorů ke spolupráci (Alexandr Mitrofanov, 
Martin Komárek), kteří si  pravidelně ve svém pátečním termínu zvou do studia hosty 
z veřejného života. 

 
 
Před polednem   
 
 
Dramaturgie: Zbyněk Kňourek 



         Rozhovory v přímém přenosu na aktuální téma. Každý všední den 
od 11:33 do 11:58 byl v pořadu Před polednem na kanálu ČT24 host, 
který měl  co říct k aktuální situaci doma či v zahraničí.  Jednotliví  hosté 
 byli  zváni  do pořadu   „ Před polednem “  tak  aby  programové 
 spektrum   pořadů  bylo  doplňováno  o názory odborníků k danému 
tématu a to v užším kontextu tak aby vynikla odborná znalost tématiky. 
 Na pořadu se podílelo studio v Brně  a  v Ostravě (brněnští a ostravští 
kolegové se pravidelně střídali v přiděleném středečním termínu, 
zaměřovali se na témata a na výběr hostů z okolí své působnosti). Studia 
Brno i Ostrava byla velkým přínosem pro pořad při realizaci významných 
akcí pořádaných mimo Prahu .  

          Během roku 2007 se v 243 pořadech Před polednem představilo na 
378 hostů. Na pořadech Před polednem se podílel stejný tým 6 
moderátorů , kteří pracovali i pro pořad Před půlnocí. Témata ke kterým 
se hosté vyjadřovali byly na rozdíl od pořadu Před půlnocí výhradně 
odborná a to  z politického, ekonomického a kulturního  dění v ČR a ze 
zahraničí. Část rozhovorů byla věnována výročím či významným 
událostem , které ovlivnili rok 2007 . Prostor v pořadu Před polednem měli 
též hosté ze zahraničí, kteří obhajovali své názory k dohodnutým 
tématům. 

         Po stránce dramaturgické se pořad lišil od pořadu Před půlnocí 
především způsobem moderování, které bylo přizpůsobeno požadavkům 
náročnosti témat. Výběr témat a hostů vycházel z týdenních událostí. 
Pořad Před polednem Pořad byl vysílán každodenně (mimo státní svátky, 
soboty a neděle) a to formou živého vysílání. Předtáčení pořadů nebylo 
využíváno.   

 
 
Historický magazín 

 

Dramaturgie: Tomáš Brzobohatý 

 

Formát: Historický magazín je půlhodinový diskusní analytický týdeník, který se 

vysílá od 1.ledna 2006. Jeho obsahem je rozbor historické události či historické 

osobnosti moderátorem a  dvěma hosty.  Jejich rozbory se od počátku doplňují 

předtočenými výpověďmi svědků historických událostí či jinými doplňujícími 

svědectvími a archivními záběry. Témata vybírá dramaturg pořadu v drtivé většině 

podle aktuálních kulatých či polokulatých (končících na pětku) výročí a podle 

možnosti k vybraným výročím získat v České republice vhodné odborníky. Pro 

odlišení od jiných diskusních pořadů tento pořad  střídavě moderují čtyři moderátoři  



s odborným historickým vzděláním či zázemím.  V lednu až v říjnu 2007  pořad 

moderovali publicista Petr Brod (zaměření moderní světové dějiny),  vojenský historik 

Eduard Stehlík (specialista na vojenské dějiny dvacátého století), překladatel a 

spisovatel.František Novotný (zaměření na dějiny techniky a různé) a novinář 

Vladimír Kučera (zaměření na moderní české dějiny). Od 1.září vystřídala Vladimíra 

Kučeru v moderování historička Marie Koldinská (specialistka na starší české dějiny). 

Dramaturgem pořadu je Tomáš Brzobohatý, režisérem Václav Křístek. 

Témata: V období leden – říjen 2007 bylo odvysíláno  39 nových dílů  Historického 

magazínu.  Jejich tématy byly:  

- výročí z oblasti moderních světových dějin: americký prezident 

Wilson, švédský premiér Palme, rakouský ekonom von Hayek, 

britsko-argentinská válka o Falklandy, německý kancléř Adenauer, 

šestidenní válka 1967, prezident Kennedy, Marshallův plán, 

rakouský císař Karel I., výročí nezávislosti Indie a Pákistánu, 

spisovatel a agent Ransome, maršál Tuchačevskij, 90.výročí 

VŘSR, W.Brandt a jeho Ostpolitik 

-  

- výročí z moderních českých dějin a z našich vojenských dějin: 

historie Sokola, filozof Patočka, Mostecká stávka 1932, kardinálové 

Hlouch a Trochta a katolická církev po r.1948, Květnové povstání 

pražského lidu, heydrichiáda 1942, generálové Lukas a Píka, 

přechod banderovců přes naše území, bitva u Zborova 1917, 

jubileum profesora R. Kvačka, T.G.Masaryk, Londýnské vydání 

1945, česko-slovenské vztahy za prezidenta Novotného, portrét 

exilového historika Z.Zemana. 

- výročí ze starších českých dějin:  zrovnoprávnění Židů v českých 

zemích, historik Pekař,  bitva u Kolína 1757, historik a spisovatel 

Winter. 

- výročí z dějin techniky a různá obdobná témata: zrod pražské 

paroplavby, století skautingu, zahájení výroby automobilů Tatra, 

cestovatel a námořník Dubský, historie dětství, historie válečných 

reportérů, 100 let ing. Svobody – konstruktéra prvních čs. počítačů. 

Hosté: Naprostá většina hostů pořadu v tomto období byli profesionální historici, 

zbytek tvořili publicisté, bývalí diplomaté, jiní vysokoškolští odborníci.  Jediným 



hostem z řad aktivních politiků byl poslanec Karel Černý (ČSSD), který byl do pořadu 

ale pozván jako historik, autor knihy o Londýnském vydání poštovních známek 1945. 

 
  


