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ČT sport – realizované přenosy 
 
Velké sportovní akce pořádané v zahraničí  
 
Házená: MS 2015 Katar 
 Ve dnech od 15. ledna do 1. února 2015 se konal v Kataru světový šampionát v házené mužů. 
Divákům viděli  všechna utkání našeho týmu v přímém přenosu. Bohužel se nám nepodařilo 
postoupit ze základní skupiny.  
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Česko - Egypt 20.1.2015 5,81 1,6 140 394 

Island – Česko 22.1.2015 3,39 1,5 133 436 

Alžírsko - Česko 24.1.2015 3,05 1,3 111 381 

Česko - Švédsko 18.1.2015 2,42 1,1 96 317 

Francie - Česko 16.1.2015 2,13 0,9 82 319 

 
Akrobatické lyžování a snowboarding: MS 2015 Rakousko 
 Ve dnech od 10. do 20. ledna 2015 se v rakouském Kreischbergu konal světový šampionát ve 
snowboardingu a v akrobatickém lyžování. Předpoklad, že naše reprezentace naváže na úspěchy ze 
ZOH Soči se vyplnil a na Mistrovství světa jsme slavili postupy do finálových jízd a dokonce jedno zlato 
v podání Ester Ledecké v paralelním slalomu. Diváci sledovali více jak 46 hodin přímých přenosů.   
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

MS 2015: Skikros / finále 25.1.2015 17,30 4,9 426 865 

MS 2015: Snowboard paralelní obří 
slalom / finále 

23.1.2015 20,63 3,1 265 456 

MS 2015: Snowboard paralelní slalom 
/ finále 

22.1.2015 15,75 2,1 181 366 

MS 2015: Snowboardcross / finále 16.1.2015 16,01 2,0 172 411 

MS 2015: Skikros / kvalifikace 24.1.2015 6,87 1,9 164 282 

 
Alpské lyžování: MS 2015 USA 
 Ve dnech od 3. do 15. února 2015 se v americkém Beaver Creeku konal světový šampionát 
v alpském lyžování. Šampionát se pořádá jednou za dva roky a u diváků se těší velké oblibě. Bylo 
odvysíláno více jak 5 hodin přímých přenosů. Největší úspěch zaznamenala Šárka Strachová, které si 
odvezla bronzovou medaili ze slalomu. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Superkombinace / sjezd / muži 8.2.2015 10,84 4,3 370 763 

Slalom 2.kolo / ženy 14.2.2015 9,66 2,9 247 602 

Slalom 1.kolo / ženy 14.2.2015 6,28 2,5 213 664 

Sjezd / ženy 6.2.2015 4,88 2,2 191 678 

Sjezd / muži 8.2.2015 5,75 1,9 161 351 
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Rychlobruslení 
 I v roce 2015 se do programové nabídky ČT sport dostaly šampionáty v rychlobruslení. 
Konkrétně MS ve víceboji (Martina Sáblíková – zlato), MS na jednotlivých tratích (Karolína Erbanová – 
stříbro v závodě na 1000m, Martina Sáblíková – zlato v závodě na 3000m a 5000m) a MS ve sprintu 
(Karolína Erbanová – stříbro) dále pak ME ve víceboji (Martina Sáblíková – stříbro). Z rychlobruslení 
bylo celkově odvysíláno více jak 16 hodin přímých přenosů. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

MS v rychlobruslení 2015 Kazachstán / 
500m 

1.3.2015 19,60 5,9 507 910 

MS v rychlobruslení 2015 Nizozemsko 
/ 1500m 

15.2.2015 20,15 5,8 504 725 

ME v rychlobruslení 2015 / víceboj 11.1.2015 19,37 5,1 440 598 

ME v rychlobruslení 2015 / víceboj 11.1.2015 16,23 4,8 416 648 

MS v rychlobruslení 2015 Nizozemsko 
/ 5000m 

13.2.2015 9,68 4,3 369 1 164 

 
Klasické lyžování: MS 2015 Švédsko 
 Ve dnech od 18. do 28. února 2015 se ve švédském Falunu uskutečnil světový šampionát 
v klasickém lyžování. Z celého mistrovství diváci sledovali  více jak 25 hodin přímých přenosů. Největší 
úspěch zaznamenal Lukáš Bauer, který v závodu na 50km klasicky získal stříbrnou medaili. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Běh: 50km klasicky M 1.3.2015 19,92 6,1 525 1 162 

Běh: Sprint dvojic - finále 22.2.2015 14,65 4,2 363 567 

Skoky: finále M střední můstek - 1.kolo 21.2.2015 14,76 4,0 350 747 

Běh: 30km klasicky Ž 28.2.2015 15,63 3,5 301 576 

MS v klasickém lyžování 2015 Švédsko 1.3.2015 10,46 3,4 290 273 

 
Biatlon: MS 2015 Finsko 
 Ve dnech od 3. do 15. března se ve finském Kontiolahti konalo 47. Mistrovství světa 
v biatlonu. Program ČT sport odvysílal všechny závody v přímém přenosu a divákům tak nabídl více 
jak 25 hodin vysílání. Díky úspěchům české výpravy (jeden bronz, dvě stříbra a jedno zlato) se MS 
v biatlonu stalo jednou z nejsledovanějších sportovní akcí v roce 2015.  
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Závod s hromadným startem Ž 12,5km 15.3.2015 28,13 8,7 757 1 103 

Štafeta Ž 4 x 6km 13.3.2015 26,94 8,7 750 1 249 

Smíšená štafeta 5.3.2015 25,29 8,4 724 1 218 

Štafeta M 4 x 7,5km 14.3.2015 26,30 7,9 681 1 277 

Závod s hromadným startem M 15km 15.3.2015 23,50 7,2 624 1 209 

 
Krasobruslení: MS 2015 Čína 



3 
 

 Ve dnech od 23. do 29. února se v čínské Šanghaji uskutečnil světový šampionát 
v krasobruslení.  Estetické sporty se těší velké oblibě především u žen. Naši reprezentanti bohužel 
nedosáhli na výraznější úspěchy. Diváci mohli sledovat více jak 23 hodin přímých přenosů. Vzhledem 
k časovému posunu byly v průběhu dne zařazovány reprízy jednotlivých soutěží. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Volné jízdy M 28.3.2015 7,16 1,4 121 226 

Krátký program M 27.3.2015 6,22 0,7 63 203 

Volné jízdy sportovních dvojic 
(záznam) 

26.3.2015 1,76 0,7 61 155 

Závěrečná exhibice 29.3.2015 4,33 0,7 59 225 

Volné jízdy sportovních dvojic 26.3.2015 4,26 0,5 43 163 

 
Cyklistika: Tour de France 2015 
 Ve dnech od 4. do 26. července se uskutečnil 102. ročník nejslavnějšího cyklistického závodu 
na světě Tour de France. V programové nabídce ČT sport je tento etapový závod již tradicí. V šesté 
etapě dokonce dokázal zvítězit český závodník Zdeněk Štybar. Celkově jsme měli na Tour de France 
čtyři české jezdce Romana Kreuzigera, Jana Bártu, Leopolda Königa a Zdeňka Štybara. Z TdF bylo 
vysíláno více jak 81 hodin přímých přenosů a 52 hodin přehledů. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Tour de France 2015 25.7.2015 16,05 2,6 224 646 

Tour de France 2015 19.7.2015 11,76 2,2 188 564 

Tour de France 2015 23.7.2015 15,68 2,1 183 505 

Tour de France 2015 26.7.2015 9,99 2,1 182 636 

Tour de France 2015 24.7.2015 16,65 2,1 182 591 

 
Atletika: MS 2015 
 Ve dnech od 21. do 30. srpna se uskutečnil v čínském Pekingu světový šampionát v atletice. O 
jediný český úspěch se postarala Zuzana Hejnová, která v běhu na 400m překážek dokázala získat 
zlatou medaili.   Ze šampionátu mohli diváci sledovat více jak 66 hodin přenosů a záznam. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

MS v atletice 2015 Čína 30.8.2015 24,56 5,2 453 976 

MS v atletice 2015 Čína 23.8.2015 19,90 3,8 332 825 

MS v atletice 2015 Čína 29.8.2015 19,19 2,9 247 786 

MS v atletice 2015 Čína 26.8.2015 24,44 2,8 242 562 

MS v atletice 2015 Čína 28.8.2015 22,06 2,7 229 579 

 
Horská kola: MS 2015 Andora 
 Ve dnech od 1. do 6. září se uskutečnil v Andoře světový šampionát horských kol. Nejlépe si 
z naší reprezentace vedl Ondřej Cink, kterému se podařilo získat v disciplíně XC bronzovou medaili. 
Celkově bylo ze šampionátu  vysíláno 5 přímých přenosů s celkovou stopáží 8 hodin a 50 minut. 
 

Titul Datum 15+ 
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Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

MS horských kol 2015 Andorra / 
Vallnord 

1.9.2015 1,10 0,2 15 139 

MS horských kol 2015 Andorra / 
Vallnord 

5.9.2015 4,37 0,6 53 196 

MS horských kol 2015 Andorra / 
Vallnord 

5.9.2015 5,12 0,7 62 175 

MS horských kol 2015 Andorra / 
Vallnord 

6.9.2015 4,97 1,1 98 195 

MS horských kol 2015 Andorra / 
Vallnord 

6.9.2015 6,82 1,6 134 323 

 
Cyklistika: MS 2015 USA 
 Ve dnech od 19. do 27. září se v americkém městě Richmond uskutečnil světový šampionát 
v silniční cyklistice. Naši reprezentanti bohužel zůstali bez zisku medaile. Zlato v silničním závodu 
mužů vybojoval slovenský reprezentant Peter Sagan. Celkově bylo z akce vysíláno více jak 18 hodin 
přímých přenosů. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

MS v silniční cyklistice 2015 USA 22.9.2015 4,22 1,6 138 640 

MS v silniční cyklistice 2015 USA 27.9.2015 3,71 1,4 125 541 

MS v silniční cyklistice 2015 USA 23.9.2015 2,79 1,2 102 423 

MS v silniční cyklistice 2015 USA 27.9.2015 3,26 0,6 55 127 

MS v silniční cyklistice 2015 USA 21.9.2015 1,15 0,4 35 309 

 
Ragby: MS 2015 Anglie 
 Ve dnech od 18. září do 31. října se v Anglii konal světový šampionát v ragby. ČT sport 
odvysílala 31 utkání v přímém přenosu. Dále diváci mohli sledovat i souhrnř z každého týdne vysílání. 
Celkově bylo z Mistrovství světa vysíláno více jak 80 hodin přímých přenosů a záznamů. Šampionát se 
koná jednou za čtyři roky a řadí se k největším sportovním svátkům na světě. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Nový Zéland - Austrálie 31.10.2015 10,06 2,8 244 690 

Argentina - Austrálie 25.10.2015 6,65 2,3 195 532 

JAR - Argentina 30.10.2015 5,33 1,9 168 420 

Francie - Irsko 11.10.2015 4,99 1,8 153 408 

JAR - Nový Zéland 24.10.2015 7,70 1,7 151 393 

 
Florbal: MS 2015 Finsko 
 Ve dnech od 5. do 13. prosince se ve finském Tampere uskutečnil světový šampionát ve 
florbalu žen. Naše reprezentace se dostala až do boje o třetí místo, kde bohužel podlehla 
švýcarskému celku 4:5. Za šampionátu ČT sport vysílala 12 utkání v přímém přenosu s celkovou 
stopáží 25 hodin a 30 minut. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share Rating Rating Reach 
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% % 000 000 

Česko - Finsko 11.12.2015 4,76 1,3 110 412 

Česko - Švýcarsko 12.12.2015 6,46 1,2 104 428 

Švédsko - Česko 6.12.2015 1,80 0,8 65 298 

Česko – Polsko 9.12.2015 4,06 0,6 51 194 

Česko - Německo 7.12.2015 3,57 0,5 43 175 

 
Velké sportovní akce pořádané v ČR 
 
Klasické lyžování: Jizerská 50 2015 
 11. ledna 2015 v Bedřichově startoval 48. ročník Jizerské 50. Jedná se o závod v běhu na 
lyžích klasickou technikou. Od roku 1999 je závod zařazen do světové ligy dálkových běhů a od roku 
2011 je také součástí seriálu Ski Classics. Účastní se ho tedy jak světová špička, tak nadšenci z celého 
světa. Na ČT sport se Jizerské 50 věnujeme každý rok a průběh celého závodu vysíláme v přímém 
přenosu. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Klasické lyžování: Jizerská 50 11.1.2015 7,23 2,08 179,6 326,17 

 
Cyklokros: MS 2015 Česko 

Ve dnech od 31. ledna do 1. února se konal v Táboře světový šampionát v cyklokrosu. 
Přenosy z cyklokrosu jsou u našich diváků velmi populární a domácí šampionát nebyl výjimkou. I když 
se našim reprezentantům příliš nevedlo, průměrná sledovanost přesáhla v průměru 230 tisíc diváku. 
Celkově ČT sport vysílala více jak 7 hodin přímých přenosů. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

MS v cyklokrosu 2015 Česko 1.2.2015 12,24 3,5 306 706 

MS v cyklokrosu 2015 Česko 31.1.2015 15,03 3,5 305 668 

MS v cyklokrosu 2015 Česko 1.2.2015 10,34 2,4 210 534 

MS v cyklokrosu 2015 Česko 31.1.2015 7,18 1,3 113 284 

 
Biatlon: SP 2015 Česko 

Ve dnech od 6. do 8. února se v Novém Městě na Moravě konal Světový pohár v biatlonu. 
Biatlon patří k nejsledovanějším sportům na programu ČT sport a Světový pohár z Nového Města 
nebyl výjimkou. Našim reprezentantům se opět dařilo. Získali jsme stříbro ve smíšené štafetě a 
Veronika Vítková vybojovala bronz v závodě na 7,5km. Celkově ČT sport vysílala více jak 10 hodin 
přímých přenosů. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

SP v biatlonu Česko: Stíhací závod Ž 8.2.2015 30,49 10,0 861 1 459 

SP v biatlonu Česko: Stíhací závod M 8.2.2015 27,24 8,6 743 1 349 

SP v biatlonu Česko: Smíšená štafeta 6.2.2015 22,94 8,1 704 1 206 

SP v biatlonu Česko: Sprint Ž 7.2.2015 34,23 8,0 693 1 173 

SP v biatlonu Česko: Sprint M 7.2.2015 29,38 7,6 660 1 105 
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Atletika: Halové ME 2015 Česko 
Ve dnech od 5. do 8. března se konal v pražské O2 Aréně 33 evropský šampionát v halové 

atletice. Na programu bylo 26 disciplín (13 mužských a 13 ženských), kterých se zúčastnilo 643 atletů 
ze 49 zemí Evropy. Naše výprava byla velice úspěšná a na šampionátu získala tři bronzové medaile 
(Štafeta 4x400 metrů ve složení Daniel Němeček, Patrik Šorm, Jan Tesař, Pavel Maslák, vrh koulí – 
Ladislav Prášil, pětiboj – Eliška Klučinová), jednu stříbrnou medaili (skok daleký – Radek Juška) a dvě 
zlaté medaile (400m – Pavel Maslák, 1500m – Jakub Holuša). Celkově bylo ze šampionátu vysíláno 
více než 21 hodin přímých přenosů. 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

ME v halové atletice 2015 Česko 8.3.2015 20,21 5,7 492 1 129 

ME v halové atletice 2015 Česko 7.3.2015 16,39 5,2 452 1 393 

ME v halové atletice 2015 Česko 8.3.2015 20,04 4,6 397 1 041 

ME v halové atletice 2015 Česko 8.3.2015 18,77 4,4 384 649 

ME v halové atletice 2015 Česko 6.3.2015 13,22 3,7 320 1 109 

 
Kanoistika: ME 2015 Česko  

Ve dnech od 1. do 3. května se Račicích konal evropský šampionát v rychlostní kanoistice. Do 
obce ležící nedaleko hory Říp dorazilo na evropský šampionát v rychlostní kanoistice na 650 
závodníků ze všech koutů starého kontinentu. Naši reprezentanti se v domácím prostředí cítili 
opravdu dobře a to jim dopomohlo k zisku dvou zlatých a jedné bronzové medaile, k tomu přidali pět 
čtvrtých míst a celkem sedmnáct finálových účastí. ČT sport vysílala více jak 7 hodin přímých přenosů. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Kanoistika: ME 2015 Račice 3.5.2015 8,69 1,5 129 315 

Kanoistika: ME 2015 Račice 2.5.2015 4,22 0,6 49 211 

Kanoistika: ME 2015 Račice 1.5.2015 4,29 0,5 46 184 

Kanoistika: ME 2015 Račice 3.5.2015 2,29 0,5 45 96 

Kanoistika: ME 2015 Račice 3.5.2015 4,30 0,4 37 104 

 
Lední hokej: MS 2015 Česko 

Ve dnech od 1. do 17. května 2015 se konalo v hlavním městě České republiky Praze a také v 
Ostravě 79. Mistrovství světa v ledním hokeji. Česká televize nabídla divákům v televizních přenosech 
58 utkání. Celkem ČT odvysílala více než 109 hodin přenosů.  

Průměrná sledovanost zápasů českého týmu byla 1 milion 445 tisíc dospělých (sledovanost 
16,7%, podíl na publiku 45,89%). Pro srovnání v roce 2014 sledovalo naše zápasy v průměru 1 milion 
198 tisíc diváků (sledovanost 13,8%; podíl na publiku 37,32%) a v roce 2013 to bylo 861 tisíc 
(sledovanost 9,9%; podíl na publiku 35,66%).  

Nejsledovanějším utkáním se stal čtvrtfinálový zápas s Finskem. Zápas sledoval v průměru 1 
milion 921 tisíc dospělých (sledovanost 22,2%; podíl na publiku 48,36%). Celkový zásah přenosu 
(počet diváků, kteří sledovali přenos alespoň 3 minuty nepřetržitě) činil 3 miliony 811 tisíc dospělých. 
Jedná se o druhý nejsledovanější přenos v historii ČT sport.  

Celkový zásah MS (počet diváků, kteří sledovali alespoň jeden přenos tři minuty nepřetržitě) 
činil 6 milionů 629 tisíc diváků starších patnácti let (pro srovnání – 2014: 5 milionů 831 tisíc; 2013: 5 
milionů 281 tisíc). Rozděleno podle pohlaví: Muži - 3 miliony 349 tisíc; Ženy – 3 miliony 279 tisíc. 
Zásah u dětí činil 762 tisíc. 
 

Titul Datum 15+ 
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Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Česko - Finsko 14.5.2015 48,36 22,2 1 921 3 811 

Česko - USA 17.5.2015 56,75 18,5 1 603 3 082 

Německo - Česko 10.5.2015 56,40 18,2 1 573 2 796 

Lotyšsko - Česko 2.5.2015 40,99 18,1 1 566 3 136 

Kanada - Česko 4.5.2015 40,16 17,6 1 526 3 534 

 
 
 
Atletika: Zlatá tretra 2015 
 26. května 2015 byl již tradičně do programu ČT sport zařazen přímý přenos 
z nejprestižnějšího atletického mítinku konaného na českém území. Jedná se o sportovní svátek, 
kterého se vždy účastní největší atletické hvězdy z domova (Barbora Špotáková, Zuzana Hejnová, 
Pavel Maslák, a další) i ze zahraničí (Usain Bolt, David Rudisha, Asafa Powell, a další). Z mítinku ČT 
sport vysílala přímý přenos s celkovou stopáží 3 hodiny a 15 minut. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Atletika: Zlatá Tretra 2015 26.5.2015 8,22 2,72 235,6 848,70 

 
Fotbal: ME U21 2015 Česko 

Ve dnech od 15. do 30. června se konalo na území České republiky Mistrovství Evropy 
fotbalistů do 21 let. Jednalo se o 20. ročník a Česko tento fotbalový svátek hostilo poprvé v historii. 
Boje v základních skupinách se odehrávaly v Praze (Synot Tip Aréna, Generali Aréna), v Olomouci 
(Andrův stadion) a v Uherském Hradišti (stadion Miroslava Valenty). Naše reprezentace bohužel 
nedokázala postoupit ze základní skupiny, ale i přesto zaznamenal šampionát rekordní sledovanost. 
Celkově ČT sport vysílala více jak 61 hodin přímých přenosů a záznamů. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Fotbal: Česko - Německo 23.6.2015 14,13 5,2 449 1 156 

Fotbal: Srbsko - Česko 20.6.2015 13,22 3,7 323 825 

Fotbal: Portugalsko - Švédsko 30.6.2015 10,24 2,9 254 773 

Fotbal: Česko - Dánsko 17.6.2015 10,25 2,9 254 725 

Fotbal: Anglie - Itálie 24.6.2015 5,28 1,8 158 534 

 
Kanoistika: SP ve vodním slalomu 2015 Česko  

Ve dnech od 19. do 21. června se v kanoistickém areálu Trója konal již po třinácté Světový 
pohár ve vodním slalomu. Domácí slalomáři se dostali na stupně vítězů ve všech deseti závodech. 
Získali hned dvanáct medailí, z toho sedm individuálních. Byl to nejúspěšnější závod SP v historii 
českého vodního slalomu. Z akce ČT sport vysílala více než 8 hodin přímých přenosů. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

SP ve vodním slalomu 2015 Česko 21.6.2015 5,73 1,3 114 225 

SP ve vodním slalomu 2015 Česko 21.6.2015 5,16 1,1 96 232 

SP ve vodním slalomu 2015 Česko 20.6.2015 5,10 0,9 80 249 
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SP ve vodním slalomu 2015 Česko 21.6.2015 4,99 0,8 71 222 

SP ve vodním slalomu 2015 Česko 20.6.2015 5,71 0,7 63 209 

 
Motorismus: Zlatá přilba 2015 
 Ve dnech od 18. do 20. září se v Pardubicích konal již 67. ročník tradičního závodu motocyklů 
na ploché dráze. Jedná se o nejstarší závod na ploché dráze na světě. Poprvé se Zlatá přilba jela v 
roce 1929. Nedělní přímý přenos, který je na programu ČT sport samozřejmostí je vždy doplněn 
záznamy z MS jezdců do 21 let a ze Zlaté stuhy juniorů. 
 
 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Zlatá Přilba 2015 20.9.2015 6,65 1,46 126,2 608,60 

Finále MS jezdců na ploché dráze do 
21 let 

19.9.2015 5,00 0,7 60 204 

Zlatá stuha juniorů 2015 19.9.2015 1,49 0,1 9 28 

 
Dostihy: Velká Pardubická 2015 

11. října 2015 se konal na dostihovém závodišti v Pardubicích nejtěžší dostih v Evropě Velká 
pardubická. 125. ročník ovládl kůň Nikas vedený žokejem Markem Stromským, pro něho to při jeho 
třinácté účasti v závodě znamenalo první výhru. Vítězný kůň závod proběhl v čase 8:55:29, čímž 
překonal dosavadní rekord ze závodu v roce 2008. V lednu roku 2016 byl u vítězného koně potvrzen 
dopingový nález a vítěz Velké pardubické byl poprvé v historii diskvalifikován. ČT sport z Velké 
pardubické vysílal více jak 6 hodin přímého přenosu s tím, že hlavní dostih běžel souběžně i na 
programu ČT1 se stopáží 155 minut. 
 

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Dostihy: 125. Velká Pardubická 2015 11.10.2015 15,38 3,76 325,0 1257,45 

 
Soutěže 
 

V roce 2015 byl na programu ČT sport věnován velký prostor soutěžím světového formátu. 
Do vysílání byly mimo jiné zařazeny nejprestižnější evropské fotbalové soutěže LM a EL UEFA, již 6. 
ročník atletických mítinků Diamond league, divácky velice populární Světový pohár v biatlonu, 
golfové turnaje v rámci PGA tour , tenisové turnaje Davis Cup a Fed Cup, hokejovou Euro hockey tour 
a další. 
 

Titul 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

SP v biatlonu 2015                            20,90 4,7 408 675 

Davis Cup, Fed Cup 2015                              13,53 3,3 283 988 

Euro hockey tour 2015                                   10,88 3,0 258 833 

Liga mistrů UEFA 2015 8,45 2,8 246 764 

Evropská liga UEFA 2015 7,20 2,3 198 636 

IAAF Diamond League 2015                           5,65 1,4 124 345 

PGA Tour 2015                                      1,78 0,2 16 53 
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Dále dáváme velký prostor domácím soutěžím, nejen fotbalové Synot lize a hokejové Tipsport 

Extralize, ale i ostatním míčovým sportům jako jsou: basketbal, volejbal, házená, stolní tenis, florbal, 
futsal.  

 

Titul 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Fotbal: Synot liga 5,68 1,85 160,4 521,66 

Hokej: Tipsport Extraliga 4,02 1,39 119,8 476,14 

Florbal: Tipsport Superliga 1,06 0,31 26,9 136,03 

Futsal: Chance extraliga 0,81 0,30 26,3 138,75 

Házená: Extraliga muži 1,37 0,25 21,3 79,32 

Volejbal: UNIQUA extraliga muži 0,79 0,22 19,0 86,81 

Basketbal: Kooperativa NBL 0,61 0,17 14,9 71,71 

Stolní tenis: Extraliga muži 1,18 0,11 9,5 26,28 

V naší nabídce nesmí chybět ani české reprezentační celky a jejich kvalifikační, přátelská či 
přípravná utkání.  

Titul Datum 
15+ 

Share 
% 

Rating 
% 

Rating 
000 

Reach 
000 

Fotbal: Česko – Lotyšsko / kvalifikace 
na EURO 

28.3.2015 15,65 6,0 519,0 1 208 

Fotbal: Lotyšsko – Česko / kvalifikace 
na EURO 

6.9.2015 15,98 6,0 516,7 1 347 

Fotbal: Česko – Kazachstán / 
kvalifikace na EURO 

3.9.2015 15,08 5,6 488,5 1 314 

Fotbal: Nizozemsko – Česko / 
kvalifikace na EURO 

13.10.2015 14,39 5,5 479,1 1 336 

Fotbal: Česko – Turecko / kvalifikace 
na EURO 

10.10.2015 13,09 5,2 448,8 1 179 
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TPS – Seznam pořadů 

 Tvůrčí producentská skupina náboženské tvorby / Patrick Diviš, Brno, Praha, Ostrava 

TPS spravuje běžící pořady s náboženskou tematikou a zabývá se vývojem dokumentů a 

publicistických pořadů s tématy týkajícími se víry, historie a kultury.  

 

 Běžící pořady 

Cesty víry 

Křesťanský magazín 

Sváteční slovo 

Uchem jehly 

Přímé přenosy domácích a zahraničních bohoslužeb 

 

 Odvysílané pořady 

Solitéry 

Dominikáni – řád bratří kazatelů  

Bratři, synové Karla IV. 

Tajemství věstonických Venuší 

Mrtvolu sprovoďte ze světa 

Tříkrálový koncert 2015 

Večer lidí dobré vůle – Velehrad 2015 

Modlitba za domov 2015 

Magický kruh Vánoc 

 

Mimořádné bohoslužby 

Slavnostní bohoslužba ze Strážnice 

Slavnostní bohoslužba s uložením ostatků P. Josefa Toufara 

Národní eucharistický kongres 

Zahájení Svatého roku milosrdenství 

Papež František v New Yorku 

 

Cykly 

Tajný život skal 

Hádanky domů života 

 

Minicykly v okně Cesty víry 

Křížové cesty II. 

Anatomie náboženství 

 

 Vysílání v roce 2016 

Solitéry 

Univerzity – Jak katolická církev budovala Evropu 

Jan Hus – pravda vítězí 

Jeroným Pražský – nový mučedník 

Jako bychom dnes zemřít měli 
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Cykly 

Dokud nás víra nerozdělí 

Hradní a zámecké kaple 

 

Přímé přenosy 

Tříkrálový koncert 2016 

Večer lidí dobré vůle – Velehrad 2016 

Modlitba za domov 2016 

 

Mimořádné bohoslužby 

Bohoslužba 600. výročí upálení Jeronýma Pražského 

 

  

 Tvůrčí producentská skupina dětské tvorby / Barbara Johnsonová, Praha 

Skupina je zaměřena na animovanou a hranou tvorbu pro děti a rodinu (velké pohádky). Úzce 

spolupracuje s programem ČT :D, pro který připravuje i zábavně vzdělávací cykly a lifestylový 

magazín. 

 

 Odvysílané pořady 

Korunní princ – velká vánoční pohádka (24. 12.) 

Svatojánský věneček – velká vánoční pohádka (25. 12.) 

Rybička – hraný příběh ze série EBU drama 

(Vel)Mistr E – cyklus pohádkové etikety pro nejmenší 

Hodina zpěvu – písničkový pořad Z. Svěráka a J. Uhlíře  

Nejmenší slon na světě (8 – 13) – 3D večerníček 

Gorilí povídání – večerníček o gorilách a jiných afrických zvířatech 

Sám v muzeu (1. řada) – zábavně vzdělávací cyklus ze zákulisí muzea 

Novinky z přírody – aktuální týdenní zpravodajství o dění v přírodě  

Tarbíci (8 – 13) – kreslený večerníček  

Žížaláci (21 – 26) – animovaný večerníček 

Vynálezce Alva (8 – 13) – kreslený večerníček  

O skřítku Racochejlovi – kreslený večerníček  

Živý svět – kvítí – první část animovaného cyklu o přírodě věnovaná květinám   

 

 Běžící pořady 

Wifina – lifestylový magazín pro děti 

 

 Pořady ve výrobě 

Anča a Pepík – animovaný dobrodružný seriál pro starší děti 

Nejmenší slon na světě (14 – 20) – 3D večerníček  

Bílá paní na hlídání (8 – 13) – kreslený večerníček 

Povídání o tatínkovi a mamince – loutkový večerníček 

Tarbíci (14 – 20) – kreslený večerníček  
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Letem světem aneb Cestování Jonáše Kokošky – kreslený večerníček  

Zahrádka pod hvězdami (svatého Josefa) – loutkový večerníček 

Mazalové – komediální seriál 

Logohrátky – hravý cyklus o problémech s výslovností 

Anděl páně II – velká vánoční pohádka  

Teleskop – zábavný cyklus pro milovníky vesmíru 

Sám v muzeu (2. řada) – zábavně vzdělávací cyklus ze zákulisí muzea 

Novinky z přírody – aktuální týdenní zpravodajství o dění v přírodě  

Trosečník – hraný příběh pro EBU – dokončeno, před vysíláním  

Transport Er – krátký loutkový film – dokončeno, před vysíláním   

 

 Pořady ve vývoji (výběr)   

Pachatelé dobrých skutků – hraný komediální seriál  

Felix – hraný detektivní seriál  

Kouzelník Žito – velká pohádka  

Nejlepší přítel – velká pohádka 

Krysáci 3 – loutkový večerníček  

Jonáš a velryba – kreslený večerníček  

Pohádky o Honzovi – kreslený večerníček  

Africká abeceda – zábavně vzdělávací cyklus 

Websterovci – 3D večerníček  

Moderní poezie pro děti – animovaný cyklus  

Žížaláci (27 – 33) – animovaný večerníček 

Bubáček – kreslený večerníček 

Zpívejte s námi – zábavně vzdělávací cyklus 

Datová Lhota – zábavně vzdělávací cyklus 

Živý svět – stromy – zábavně vzdělávací cyklus 

My Buddy Buddy – zábavně vzdělávací cyklus 

 

 

 Tvůrčí producentská skupina společenské publicistiky a dokumentaristiky / Petr Kubica, 

Praha 

TPS se věnuje výrobě a vývoji společensko-politických, historických a kulturních dokumentů i cyklů, 

společenské publicistice, populárních magazínů, diskusních pořadů, podpoře studentské tvorby a 

zábavné a vzdělávací tvorbě pro děti. 

 

 Odvysílané pořady  

Cykly a série 

AutoMotoRevue 

Babiččino čtení 

Český žurnál 

EXPO po česku 

EXPO minuty 

Jednou nohou v absolutnu 

Kmeny 
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Konfrontace Petra Fischera 

Kouzelné bylinky 

Lovci záhad 

Lovci záhad – Země příběhů 

Náš venkov 

Nedej se 

Nedej se Plus 

Nedej se Občanské noviny 

Průvan 

TvMiniUni 

 

Solitéry 

Art Basel – olympiáda umění a komerce 

Blízký soumrak 

Jan Burian. Jiná doba 

Jan Calábek ku potěše včel, básníků a botaniků 

Kronika králů 

LSD made in ČSSR 

Miloslav Stingl – Indiáni ve městě, indiáni, ve mně jste 

 

 Pořady ve výrobě 

ASAP – nový magazín o literatuře a knižní kultuře 

Cesty dětí – pátrání po osudech tzv. lidických dětí  

Čechoslováci v Gulagu – třídílná série líčí osudy lidí, kteří skončili v sovětských lágrech 

České stopy – muž z obrazu – neznámý příběh Vladimíra Kozáka, významného etnografa, který 

zachytil život brazilských indiánů 

Český žurnál 2016 – rub událostí roku 2016 očima českých dokumentaristů, témata: islám a my, 

zbrojení, radikalizace společnosti, ekologie a další 

Deník Dity P. – druhá řada divácky populární série o vaření a tentokrát i o rodičovské lásce 

Dobrý hospodář – analytický průzkum vzestupů a pádů českého zemědělství po roce 1989 

Dobrý večer v každém čase – malá historie televizního Večerníčku na pozadí velké historie 

Helena K. – melancholie a vyhoření: osud vyšetřovatelky tzv. Berdychova gangu 

Hon na Zdeňka Lišku – portrét skladatele, nesmazatelně zapsaného do historie českého filmu 

Jauneráci – docusoap z prostředí cirkusáků a kolotočářů, dobrodružný život světských na cestě 

Evropou 

Krajinou domova – vizuálně výjimečný průvodce po neznámých krásách české krajiny 

Láska není brambora – atraktivní snímek nahlíží různé způsoby moderního seznamování  

Maraton – příprava několika hrdinů na pražský maraton, dokureality o běhání, které může změnit 

život 

Miluj mě! – odvážný pohled na společenské tabu: právo na sexuální život lidí s hendikepem 

My všichni Čechoslováci – osudy rodin ruských vojáků, kteří kus života strávili v Československu 

Obsluhoval jsem… – historické události z hlediska gastronomie aneb české dějiny jako dějiny chuti  

Planeta Česko – divoká příroda pohlcuje doly a výsypky, opuštěné průmyslové komplexy, bývalá 

vojenská cvičiště 

Příběhy dvacátého století – cyklus dokumentárních koláží, zpřítomňujících život v normalizovaném 
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Československu sedmdesátých a osmdesátých let 

RINO – sugestivní portrét agenta komunistické rozvědky Karla Köchera 

Rus, Ukrajina, Rus – filmové obrazy z kulturních dějin ruské a ukrajinské religiozity 

Severní mořská cesta – lidé a moře na severu Ruska, přístavní dělníci, pobřežní pastevci, rybáři a lovci 

velryb 

Umírání pro začátečníky – citlivý autorský dokument hledá odpověď na otázku, zda jsme připraveni 

na smrt 

Uprchlíci před pevností Evropa – autentický dokument sledující cestu uprchlíků Evropou 

Uzamčený svět – docusoap o lidech, kteří jsou za mřížemi z příčin, které se mohou přihodit každému 

z nás 

V Masarykových rukou – exilový osud holčičky ze slavné prvorepublikové známky 

Výhybka – záhadná smrt zapomenutého výtvarníka Zdeňka Rykra 

Zakázaný Bůh – celistvý pohled na dějiny českých církví v letech 1945–1989 

Zátopek – fascinující koláž života nejslavnějšího českého sportovce 

Země má, domov můj – moderní magazín životního stylu natáčený v prostředí českých farem 

Žumpa – šokující zjištění o Česku jako velkovýrobně drog  

 

 

 

 

 Tvůrčí producentská skupina solitérní dramatické tvorby / Jan Lekeš, Praha 

TPS se zaměřuje především na vývoj nových seriálů a na úspěšné zvládnutí mimořádně náročného 

natáčení jednoho z nejambicióznějších projektů posledních let – seriálu Já, Mattoni. 

 Odvysílané pořady 

Americké dopisy – fiktivní životopisná črta ze života skladatele Antonína Dvořáka 

 

 Pořady ve výrobě 

Já, Mattoni – velký výpravný historický seriál o době, životě a podnikání Heinricha Mattoniho 

Monstrum – historické drama, životní příběh Otakara Švece, autora Stalinova sousoší na Letné 

 

 Pořady ve vývoji 

Život a doba soudce A. K. II – pokračování seriálu ze soudní síně  

Inspektor Max – výpravný detektivní seriál s výraznou ústřední dvojicí detektivů, natáčený 

v slovensko-české koprodukci 

Zločiny Velké Prahy – retro seriál z prostředí první republiky s Miroslavem Donutilem v hlavní roli, 

osobitým způsobem navazující na Hříšné lidi Města pražského či Četnické humoresky 

Do labyrintu (J. A. Komenský) – velký výpravný historický seriál o době, která se v mnoha ohledech 

překvapivě podobala té naší, a o nejslavnějším Čechovi, který ji musel prožít 

Krev démona – mysteriózní thriller 

Vlci a tak – mysteriózní detektivka: dva elitní pražští policisté jsou za trest odsunuti na Valašsko a 

přiděleni k případu zardoušených ovcí. 

 

 

 Tvůrčí producentská skupina aktuální publicistiky / Andrea Majstorovičová, Praha 
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Tým se soustředí na aktuální zpravodajské a publicistické projekty: reportážní cykly, zpravodajské a 

publicistické speciály, profilové a autorské diskusní pořady, interview a aktuální magazíny.  Pro tento 

team je typické zejména propojení s programem ČT24, ale svou produkci míří mimo jiné i na 

specializované okruhy ČT art a ČT:D ale také například na plnoformátovou ČT1. TPS rozvíjí kvalitní a 

profesionální reflexi aktuálního dění napříč celou skupinou programů ČT. Centrální linií všech 

projektů jsou hlavně témata z oblasti politiky, sociologie, kultury, historie, ekonomiky, ekologie a 

životního stylu. 

 

 Odvysílané pořady 

Zlatá Praha 2015 – koncipovaná reportáž  o průběhu Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha 

Objektiv – svět v pohybu – speciální prázdninová série pořadu Objektiv 

Jaro 45… když u nás končila válka – seriál k 70. výročí konce 2. světové války 

U zavěšené knihy – literární týdeník nejen o knižních novinkách 

 

 Vysílané pořady  

Cykly 

Jasná řeč Josefa Chuchmy – kritický diskuzní pořad 

Zprávičky – denní zpravodajství na ČT :D pro děti školního věku 

Objektiv – magazín zahraničních zajímavostí 

Otázky Václava Moravce – hlavní diskusní projekt ČT na aktuální, politická a společenská témata 

Máte slovo s M. Jílkovou – debatní pořad, kde mají možnost vyjádřit se k problémům kromě politiků 

a odborníků i běžní občané 

Film 2015 – souhrn toho nejpodstatnějšího ve světě filmových pláten 

Fokus Václava Moravce – speciál o důležitých tématech v autentickém prostředí 

 

 

 Pořady ve výrobě 

Volby 2016  – projekt představuje komplex vysílání i komunikace s diváky a uživateli sociálních sítí; 

zahrnuje mimo jiné sérii 14 předvolebních debat v regionech i terénní práci reportážních teamů 

Náš Karel IV.  – desetidílná série k  700. výročí narození Karla IV.  

 

 

 Tvůrčí producentská skupina zábavné tvorby a lifestyle / Petr Mühl, Praha 

TPS se i nadále zaměřuje na zábavné a lifestylové pořady a pořady pro děti s důrazem na vývoj 

původních formátů, např. Zachraňme zemi, Nauč tetu na netu a Dětská policie pro ČT :D. Nově 

připravuje slavnostní předávání filmových cen festivalu Finále Plzeň. Vyvíjí také původní formáty 

lifestylových pořadů, jako jsou Recy věci nebo Gastrokroužek.  

 

 Odvysílané pořady 

Hodina pravdy – zábavná soutěž o atraktivní ceny, které si každá skupina vybere podle svých přání 

DoktorKA – MUDr. Kateřina Cajthamlová pomáhá divákům vést delší, šťastnější a zdravější život 

Herbář III – Pokračování pořadu o bylinách, zdravém stylu a dobrém kvalitním jídle 

Taneční hrátky s Honzou Onderem III – Pokračování úspěšného pořadu, ve kterém se děti pod 

vedením Jana Ondera, zkušeného lektora, choreografa, tanečníka, učí zábavnou a hravou formou 

základy různých tanců 
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Taxík – vědomostní zábavná soutěž 

Česká hlava 2015 – záznam slavnostního předávání cen za největší vědecké počiny a výzkumy v  roce 

2015 za účasti světově uznávaných osobností tohoto oboru 

Sportovec roku 2015 – přímý přenos slavnostního vyhlášení novinářské ankety Klubu sportovních 

novinářů 

Ceny paměti národa – galavečer k 70. výročí konce 2. světové války spojený s udělením Cen Paměti 

národa čtyřem laureátům 

Cena Gratias Tibi 2015 – dokumentární film z předávání cen Gratias Tibi – ocenění nadace Člověk v 

tísni za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti 

Hasička a Hasič roku 2015 – unikátní soutěž, která se prostřednictvím volby nejkrásnější hasičky a 

nejsympatičtějšího hasiče Čech, Moravy, Slezska a Slovenska snaží podpořit a zviditelnit záslužnou 

činnost našich hasičů 

Sazka, mimořádné středeční losování Sportky – nová forma losování Sazka.  

 

 Pořady ve výrobě  

Kde domov můj – nová zábavná kvízová hra zaměřená na znalosti, které se týkají naší vlasti 

Nauč tetu na netu – cílem pořadu je zábavnou formou vzdělávat děti ve věku 9 – 12 let v otázkách 

spojených s internetem, digitálním prostředím a novými technologiemi 

Karamból – skečový pořad, který se zastaví jen před máločím, nebo vlastně před ničím, s komikem 

Milanem Šteindlerem 

Dětská policie – seriál zaměřený na bezpečnost dětí v silničním provozu. 

  

 Pořady ve vývoji 

Recy věci – téměř každá půda skrývá tajemství v podobě starých věcí, které si nezaslouží kontejner. 

Toužíme je mít doma třeba jako dekoraci, ale nemůžeme si dovolit jejich drahou rekonstrukci. Jak si 

pomoci sami? Pouze s radami od šikovného kutila? Tento formát nabízí „návod na použití“ vlastních 

rukou, fantazie a dovedností. 

Testoviny – reedice divácky úspěšného pořadu je koncipována jako třináctiminutový zábavně-

publicistický týdeník, jehož ambicí je moderní a vtipnou formou seznámit diváky s testy 

spotřebitelských výrobků a dále ohledávat a informovat o podstatných právních novinkách.  

Gastrokroužek – herec a foodbloger Lukáš Hejlík spolu s dalšími předními foodblogery HaThanh 

Nguyen, Janou Černou a manžely Jirkou a Marikou Kitchenstory na svých setkáních sdílí společný 

zájem o dobré jídlo a zábavu 

Finále Plzeň – přímý přenos slavnostního večera festivalu českých a slovenských filmů 

Česká houslová škola – dokumentární cyklus s Pavlem Šporclem, který líčí historii hry na housle 

v českých zemích, celosvětový úspěch českých houslistů a jejich učitelů 

Němčina s Hurvínkem – díky krátkým anekdotám a minipříběhům se Spejblem a Hurvínkem si děti 

osvojují nová německá slovíčka a důležitá větná spojení 

Kyberčuně v hustým internetu – zábavně-vzdělávací pořad pro děti týkající se prevence rizik a potíží 

dětí v online světě.  

 

 

 Tvůrčí producentská skupina vzdělávacích pořadů a nových formátů / Alena Müllerová, 

Praha 
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TPS zaměřená na vzdělávání a nové formáty ve všech žánrech televizní tvorby. V roce 2015 se skupina 

soustředila především na tyto segmenty tvorby: koprodukce – zejména zahraniční, hraný seriál – 

vlastní výroba, dokumentární a publicistické televizní pořady, vzdělávací a osvětové pořady. 

 

 Odvysílané pořady (výběr) 

Čtyři v tom III – pokračování docusoapové série o nastávajících matkách 

Olga – osobitý portrét první dámy Olgy Havlové 

Život podle Václava Havla – pozoruhodný osud výjimečného muže 

Samoživy – matky samoživitelky a jejich děti v zoufalé situaci 

Oslavy 125. výročí Akademie věd – medailony vědců očima známých režisérů 

 

 Odvysílané pořady (celkový seznam) 

Život podle Václava Havla 

Bermudský poetický trojúhelník nad Vysočinou 

Češi na misi 

Gejzír 

Samoživy 

Občan K. 

Cesta ze dna 

Jít za svým snem 

Útěky do přírody 

Druhý život mistra Jana Husa 

Rybí svět Jakuba Vágnera 

Romové ve 3. miléniu 

Karel Sabina a jeho doba 

Olga 

Cukr-blog 

S Jakubem v přírodě 

Čtyři v tom III 

Rok jinak 

Vzdálená blízká 

Dům zasvěcený snům 

vlna vs. břeh 

RWE o led žárovkách – minipořad 

Oslavy 125. výročí Akademie věd 

Miro Žbirka v Abbey Road 

Mistr a kazatel 

 

 Pořady ve výrobě a dokončené-neodvysílané (výběr) 

Ve sféře zahraniční koprodukce je pro nás velice důležitá spolupráce se společností Discovery na 

projektu Rybí legendy Jakuba Vágnera. Jde o velice úspěšný formát, který má výrazný ohlas i 

v zahraničí.  
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Dalším významným projektem je cyklus Nejpodivuhodnější kina světa. Za českou stranu byl vyroben 

díl o kině Lucerna a část další postprodukce série proběhla také v ČT. Jde o seriál, o jehož odvysílání 

mají zájem i další televize nejen v Evropě. 

Pilot projektu Záhady přírodovědy o výjimečných objevech české vědy je důležitý i vzhledem k přímé 

spolupráci Přírodovědecké fakulty UK. Projekt byl následně schválen do výroby jako cyklus (opět ve 

spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK). 

Výpravný dokumentární projekt Sedm pečetí Karla IV. je vyráběn ve spolupráci s Univerzitou 

Karlovou v Praze k 700. výročí narození Karla IV. 

Na celovečerním dokumentárním filmu Baťa, první globalista, se účastní koprodukčním vkladem i 

televizní společnost ARTE a za českou produkci spol. Negativ. Jde o velký dokumentární film, který 

bude natáčen po celém světě i díky významnému vstupu ARTE a dalších partnerů. 

V roce 2015 byl pod egidu TPS rzpracován unikátní cyklus Dobrodružství archeologie o současných 

výzkumech českých archeologů v zahraničí. 

Poslání televize veřejné služby plní atraktivní formou dobrodružný cestovatelský cyklus Dokolakolem.  

Sleduje partu vozíčkářů, kteří uskutečnili unikátní výpravu na čtyřkolkách na Bajkal a zpátky do České 

republiky přes Mongolsko a Kyrgyzstán. 

Pokračování sběrných dokumentů Manželské etudy s režisérkou Helenou Třeštíkovou. 

Účastníme SE MIMO JINÉ i cross mediálního výzkumného projektu EBU s názvem Generation What, 

který charakterizuje generaci 18 až 35 let a je zaměřen na televizi i internetového uživatele v dané 

cílové skupině. 

Z hrané části je nutné zmínit přípravy komediálního televizního seriálu Trapný padesátky (natáčení 

od ledna 2016).  

 Pořady ve výrobě (k vysílání v roce 2016) 

Svoboda podle Ságla 

I Fagiolini 

Piš, Kafka, piš! 

Bratříček Karel 

Český Pepík jede do Polska 

Dobrodružství archeologie 

Dokolakolem 

Generation What 

Josef Koudelka – Světový Čech 

Jít za svým snem II. 

KAMU ve Vietnamu 

Nejpodivuhodnější kina světa 

Příběh zahrad 

Manželské etudy 

Záhady přírodovědy 

Příběh pražské ZOO 
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Kofolové děti 

Rekonstrukce Národního muzea 

Ve jménu státu 

Rybí legendy Jakuba Vágnera III 

Česká studentská hnutí 20. století 

Karel Havlíček Borovský – Konfrontace pravdy a legendy 

Z lásky nenávist 

Ze školy do života 

Sedm pečetí Karla IV. 

Turné osady 

Trapný padesátky 

Baťa, první globalista 

 

 Pořady ve vývoji (výběr) 

Hrdinové jako Ty – seriál z období druhé světové války 

Dobré duše – hraný detektivní seriál o lásce, nenávisti a o tom, že dobro máme ve svých rukách 

Jiří Trnka – příběh kouzelníka – příběh chudého plzeňského chlapce, který vdechl život loutkám  

Digitální věk – populárně vědecký cyklus o tom, jak digitalizace proniká do všech oblastí našeho 

života 

Dubček – Československo a svět jako malé dějiny velké politiky, vyprávěné skrz příběh symbolu 

socialismu s lidskou tváří 

Děti Online – dokumentární film o kouzlu i možném riziku počítačových her a dětského světa 

virtuální komunikace 

Propusťte Olega Sentsova – dokumentární film o ruském filmovém režisérovi, který je uvězněn pro 

své názory (mezinárodní minoritní koprodukce) 

Bytové divadlo – dokumentární film o disidentském bytovém divadle 

Madeleine Albright – velký portrétní koprodukční film ve spolupráci s ARTE 

Panovnice Marie Terezie – dokument k výročí 300 let od narození Marie Terezie rozkryje méně 

známé aspekty jejího vládnutí 

GEN – nová řada 

Profesor Patočka – mapování celoživotního příběhu a konečného osudu Jana Patočky 

Vyhnáni po Chartě – portréty lidí, kteří odešli nuceně do zahraničí z politických důvodů 

 

 

 Tvůrčí producentská skupina multižánrové tvorby / Kateřina Ondřejková, Ostrava 

Orientuje se na  projekty, které využívají potenciálu regionu severní Moravy a  Slezska a  elegantně 

překračují jeho hranice. Pokouší se o vývoj nových originálních formátů. Zkušené tvůrce staví před 

nové výzvy a systematicky nabízí příležitost tvůrcům mladým a nezavedeným.  

 Odvysílané pořady 

Doktor Martin  

Cesta ven 

Boj o koláč 

Můj pokus o mistrovský opus 

Kombo 
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Život je pes 

Ruská zavařenina 

Blues Alive 2015 

Apollo 2014 

Iva Bittová 

U6 – úžasný svět techniky 

 

 Pořady ve výrobě 

Doktor Martin II – seriál 

Tam to pude líp – koprodukční distribuční film 

Učitelka – koprodukční distribuční film 

Böhmen und Mähren – alternativní zábava 

Nádraží – skečový pořad 

Rytíř pro Brno – dokument 

Země revivalů – dokument 

Můj pokus o mistrovský opus II – hudební dokument 

Česká labuť – dokument 

Colours of Ostrava Radegast Czech stage 2015 – záznam koncertu  

Dan Bárta & Illustratosphere Symphonic – záznam koncertu  

Jiří Bárta hraje Bachovy Suity pro violoncello – záznam koncertu 

Ludmila Peterková – první dáma českého klarinetu – záznam koncertu 

Martin Kasík – recitál – záznam koncertu  

Vilém Veverka a Ensemble Opera Diversa – záznam koncertu 

 

 Pořady ve vývoji (výběr) 

Slíbená princezna – pohádka 

Spravedlnost – televizní minisérie 

Dabing street – komediální seriál 

Nikdy to nevzdám – dramatická série 

Čertova rokle – pohádka 

Stockholmský syndrom – televizní minisérie 

Vyhnání Gerty Schnirch – televizní minisérie 

Kvarteto – koprodukční distribuční film 

Proč obrazy nepotřebují názvy – animovaný seriál 

Sasha – dokument 

První – dokumentární detektivka 

Tonton David – jazykový kurz francouzštiny pro mladší děti 

U6 – úžasný svět vědy – soutěžní pořad pro děti 

 

 

 Tvůrčí producentská skupina publicistické a dokumentární tvorby / Lenka Poláková, 

Ostrava 

TPS se kontinuálně zaměřuje na kontroverzní témata současnosti i historie, sociální tematiku, 

přírodovědné a kulturní dědictví – ve formátech klasických i crossžánrových. Vytváří také prostor pro 

lifestylové formáty zaměřené na bydlení, zdravý životní styl a volnočasové aktivity. 
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 Odvysílané pořady 

Dovolená v protektorátu – historická reality show 

Klenoty naší krajiny – cyklus o chráněných krajinných oblastech 

Vlasovci – dokument o nových historických objevech 

Zatajené dopisy – neznámý historický experiment k řešení romské otázky 

Fenomén underground – dokumentární encyklopedie českého undergroundu 

Moje soukromá válka – příběhy lidí, kteří se nevzdávají 

Výstřely v Miami – příběh kladenského rodáka, starosty Chicaga, který se postavil mafii 

Dovolená ve dvou aneb dítě v ceně – reprodukční turistika jako nový fenomén 

Co znamená vésti koně – koncert 

Co znamenalo vésti koně – dokument 

Ty Brďo! – dětská hravá encyklopedie 

Draci v hrnci – zábavná cooking show pro děti 

Nedej se – ekologický cyklus 

Náš venkov – cyklus o všech podobách současného venkova 

Folklorika – cyklus nalézající národopisné milníky současnosti 

 

 Vyrobené pořady  

Přízraky – dokumentární esej o místě, kterým prošly dějiny 

České zázraky – cyklus o Češích, kteří změnili svět  

Modrá krev (1-3) – příběhy potomků šlechtických rodů  

Rozsudek II (1-8) – cyklus docudramat ze soudních síní 

Intolerance – příběhy o netolerantnosti v nás a kolem nás 

Děti Antonína Kaliny – nový Nicholas Winton či Oskar Schindler  

Cesty Josefa Pleskota – architekt roku, architekt dvacetiletí, architekt duše a pokorný velikán 

Darované děti – dokument o dětech z českých babyboxů 

Kola pro Afriku – dokument o expedici do Afriky, na jejímž konci je dobrý skutek 

 

 Pořady ve výrobě 

Rozsudek II (9-16) – cyklus docudramat ze soudních síní 

Zpráva z pekla – příběh zachraňující stovky tisíc lidských osudů 

Obchodník s deštěm – příběh největšího českého podvodníka – Eichler alias Baranov 

Vrtěti lvem – koprodukční investigativní dokument České televize a kanálu Arte o ruských ambicích a 

nebezpečích, jež souvisejí s jejich ignorováním 

Klenoty naší krajiny III – Miroslav Vladyka objevuje všechny CHKO  

Modrá krev (4-8) – příběhy potomků šlechtických rodů  

Kde domov můj – dokumentární trilogie o cestách československých legií 1918–1920 

Nedej se – ekologický cyklus 

Foklorika – cyklus nalézající národopisné milníky současnosti 

Náš venkov – cyklus o všech podobách současného venkova 

Ty Brďo! – dětský vzdělávací pořad 

 

 Pořady ve vývoji 
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Identita ES – světový genetik českého původu teprve nedávno odhalil, kým je a odkud pochází 

The War of Utopia – mezinárodní dokumentární projekt o světě mezi světovými válkami 

Dovolená ve starých časech II – historická reality show 

Staré a hezké dějiny české – dětská vzdělávací show o tom, jak je česká historie bláznivá 

Mise – dokumentární portrét J. Schamse, vojenského veterána 

Velká šestka – nejvýznamnější architekti naší doby 

Talafantův seznam – časosběrný dokument o záchraně skupiny křesťanů pronásledovaných Iráckými 

radikály 

Muži z Aleje mrtvých – dokument k 150. výročí bitvy u Hradce Králové 

Velké české drama – s úspěšnými divadelníky na cestě vlastními dějinami. Společný projekt ČT a 

dvanácti divadelních scén k 100. výročí české státnosti 

Peroutka – dokumentární portrét 

 

 

 Tvůrčí producentská skupina se zaměřením na dramatickou a zábavně-publicistickou tvorbu 

/ Michal Reitler, Praha 

TPS se soustředí na rehabilitaci léta podceňované žánrové tvorby. Pracuje na profesním zdokonalování 

v daných žánrech. Žánr nikoli jako cíl, ale jako prostředek k šíření potřebných témat a informací co 

nejširší divácké obci: prostřednictvím docusoapu, komediálního seriálu, romantické komedie nebo 

zábavné show. 

 

 Odvysílané pořady 

Český lev 2015 – přímý přenos udílení cen 

Správnej dres – romantická komedie, televizní film; od Miss Severní Čechy bez dodělané maturity, 

provdané za hokejovou hvězdu NHL, nikdo nečeká touhu po vzdělání 

 

 Pořady ve vývoji (2015) 

Trpaslík – komediální seriál; nejhorší, co se vám může stát, je, že se splní vaše tajné přání: a trpaslík to 

umí 

Svět pod hlavou – kriminální seriál o muži ze současnosti, který utrpěl nehodu, po níž se ocitl v 80. 

letech minulého století a jako příslušník SNB s týmem kriminalistů vyšetřuje detektivní případy 

Každý milion dobrý – televizní film 

 

 Pořady ve výrobě (2015) 

Případy 1. oddělení II – další skutečné případy 

Nejchytřejší Čech II – nové díly, kde v hlavní roli vystupuje to nejcennější, co máme: náš mozek 

 

 Pořady ve vývoji (2015–2016) 

Božena Němcová – historický 10dílný seriál 

Šluknov – kriminální sociálně angažovaný seriál 

Metyl – dvoudílný televizní film vycházející ze skutečných událostí 

Dukla 61 – dvoudílný televizní film vycházející ze skutečných událostí 

Most – osmidílný komediální seriál z města Mostu, kde se sny prostě neplní 

Zázraky těla – původní zábavně-poznávací soutěž o genialitě našeho těla 
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 Tvůrčí producentská skupina hudební tvorby / Vítězslav Sýkora, Praha 

Zaměření TPS i v roce 2015 zůstalo konstantní – vývoj a realizace hudebních a tanečních pořadů 

v celé jejich žánrové šíři. Pro tvůrčí profil skupiny byly v tomto roce dominantní dva pořady. Příprava 

a realizace Eurovizní soutěže mladých tanečníků 2015, kdy se poprvé v historii této prestižní 

mezinárodní akce EBU hlavním hostitelem a organizátorem stala Česká televize. Finále s českou 

účastí z Nového divadla v Plzni nabídlo divákům v deseti evropských zemích, od Norska přes 

Německo až po Albánii či Maltu, strhující podívanou na klání sólových tanečníků bez ohledu na 

taneční styly a žánry – od klasického baletu až po street dance. Druhým dominantním projektem byla 

také mezinárodní koprodukce. Ve spolupráci s francouzsko-německým kanálem Arte a britským BBC 

vznikl poutavý dokument Mozart v Praze, v němž jde pěvecká superstar R. Villazón po stopách 

pražské premiéry opery oper Don Giovanni. 

 

 

 Odvysílané pořady (výběr) 

Novoroční koncert České filharmonie – přímý přenos první hudební události roku 

J. S. Bach: Mše h moll – velikonoční koncert souboru Collegium 1704 

Concerto Bohemia 2014 – záznam společné hudební soutěže Českého rozhlasu a České televize 

Antonín Dvořák: Requiem – záznam koncertu Plzeňské filharmonie z kostela sv. Bartoloměje 

Gipsy Fire Generali Tour 2014 – Pavel Šporcl a jeho skvělá cikánská kapela 

70. mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2015 – úvodní koncert: Má vlast 

Andrea Bocelli, Milano 2015 – zahajovací koncert světové výstavy EXPO 2015 Milano 

Česká filharmonie – Open Air 2015 – ČF a oblíbený open air koncert z Hradčanského náměstí 

Eurovizní soutěž mladých tanečníků 2015 – prestižní mezinárodní soutěž EBU poprvé v ČR 

Smetanova Litomyšl 2015 – velké finále známého operního festivalu 

Figarova svatba na Salcburském festivalu 2015 – s Adamem Plachetkou v hlavní roli 

Dvořákova Praha 2015 – koncert festivalu s legendárním cellistou Yo-Yo Ma  

Sbohem a řetěz! – koncert u příležitosti nedožitých 50. narozenin Filipa Topola 

Česká filharmonie – zahajovací koncert 120. sezony (koprodukce s francouzsko-německým Arte)  

52. MTF Zlatá Praha: Slavnostní předávání cen 

Bohemia Jazz Fest – Yellowjackets – záznam koncertu z prestižního jazzového festivalu 

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 2015 

Česká filharmonie a Julia Fischer – koprodukce s německým Unitelem 

Putování za muzikou – cyklus lidové hudby 

Terra musica – magazín o hudbě 

 

 Pořady ve výrobě (výběr) 

Popstory aneb od vinylu k iPodu – cyklus dokumentů o české popmusic 

Štefan Margita – dokument 

Pavel Šporcl – dokument 

Collegium 1704: velvyslanci hudebního baroka – dokument 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu: 90 let – dokument 

Jiří a Otto Bubeníčkové, tanečníci světové baletní scény – dokument  

Toufar – záznam komorní opery Národního divadla 

Romeo a Julie – záznam baletu ND, koprodukce s Francií 
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Kühňata v Austrálii a na Novém Zélandu – dokument 

 

 Pořady ve vývoji (výběr) 

Šest symfonií Bohuslava Martinů – cyklus s Jiřím Bělohlávkem, Markem Ebenem a Českou 

filharmonií 

Sylvie Bodorová, skladatelka – dokument 

Vítězslav Novák – dokument o věčné touze, slávě a pomíjivosti 

Dobrodružství s orchestrem – hudební cyklus pro děti 

Leoš Janáček – dokument 

Mosty Michaela Kocába – dokument 

Kabát – dokument 

Ty a já, já a ty – cyklus hudebních dokumentů 

  

 

 Tvůrčí producentská skupina společenské publicistiky a dokumentaristiky / Martina 

Šantavá, Praha 

TPS se věnuje společenské publicistice a dokumentu s důrazem na sociální problematiku, 

společenskému a kulturnímu dokumentu a  cross žánrům.  TPS se zabývá vývojem a výrobou 

dokumentů společenských, vědeckých, vzdělávacích (pro děti i dospělé), portrétům osobností a 

významných institucí z oblasti umění a designu. TPS je zapojena do mezinárodní dokumentární 

tvorby, její tvorba zahrnuje i nové formáty – docureality a docusoap.  

  

 Odvysílané pořady (výběr)  

Danielův svět – formou portrétu konkrétního člověka si klade film otázku, jaké to je narodit se a žít 

jako pedofil 

Magický Činoherní klub – dokumentární cyklus líčící historii a vývoj Činoherního klubu 

České himálajské dobrodružství II – cyklus dokumentů o dobývání nejen himálajských osmitisícovek 

českými horolezci 

UMPRUM 130 – dokument o škole, která slaví 130 let, o symbióze umění a řemesla  

Robert Musil – muž mnoha vlastností – dokument o osudu a díle jednoho z nejzásadnějších autorů 

světové literatury 20. století 

Jeden rok s Fulbrightem – časosběrný cyklus portrétů představujících studenty a vědce prestižního 

Fulbrightova stipendia formou jejich „deníků“ z období pobytu za „Velkou louží“  

 

 Běžící pořady 

Cestohrátky 

EBU Challenges – Ernestýnka 

Folklorika   

 

 Vyrobené pořady (výběr)  

Nabručení – docureality, kde se snaží důchodci porozumět a vyzkoušet si aktivity současné mladé 

generace 

Česká fotka – cyklus hodlá zprostředkovat, co dosud nebylo tématem žádného televizního pořadu o 

fotografii coby umělecké disciplíně a způsobu poznávání světa, a zároveň nám přiblížit slavné 

osobnosti české fotografie 
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Moja – dokument o naší nejslavnější gorile, jejím ošetřovateli, jejím stěhování do Španělska o 

tamním životě s novým mládětem 

Jmenuji se Jiří David – netradiční portrét výtvarníka 

 

 Pořady ve výrobě (výběr) 

Člověk, to je věda – populárně naučný cyklus odpovídající prostřednictvím současných vědeckých 

poznatků na otázky o lidském chování, projevech, chemických procesech v těle   

Cesta lesom – distribuční dokument, který je jedním z prvních pokusů o komplexní pohled na 

historicky a společensky málo reflektovanou tématiku rasového pronásledování Romů v zemích 

Evropy 

Girl Power – distribuční dokument o ženách, které zasvětily své životy street artu a graffiti 

Filantrop – dokumentární seriál na téma, jak mohou a jak mění bohatí lidé životy kolem sebe a co o 

nich vědí obdarovaní 

Hledáme rodiče – dokumentární cyklus na téma náhradní rodičovské péče  

Národní klenoty II – pokračování úspěšného pořadu o českých národních památkách 

 

 Pořady ve vývoji (výběr)  

Národní divadlo – dokumentární cyklus o historii Národního divadla od jeho založení až po 

současnost 

Jak se fotí – cestopis po evropských městech spojených se školou fotografování prostřednictvím Jana 

Šibíka a Jana Šmída 

Noční hlas – talkshow Petra Šimůnka s osobnostmi, které svou invencí, pílí, energií či vizionářstvím již 

změnili a mění Česko k lepšímu  

Cestopisy In Situ – dokumentární seriál upozorňující na ohrožená zvířata v různých zemích po celé 

planetě přímo na místě jejich výskytu, průvodcem je Dan Bárta  

Ozvěny minulosti – cyklus sociálně-historických esejů s inscenovanými a animovanými scénami na 

témata, se kterými se česká společnost neumí vypořádat 

Ferdinandovy zahrady – lifestylový pořad o proměnách zahrad 

Jmenuji se Karel Čurda – dokumentární rekonstrukce dvaceti dnů člověka, který měl předpoklady 

stát se hrdinou jako jeho kamarádi a kolegové, ale po atentátu na Heydricha všechny zradil 

  

 

 Tvůrčí producentská skupina divadelní tvorby / Ondřej Šrámek, Praha 

Hlavní oblastí činnosti TPS je prezentace české divadelní kultury a dalších druhů umění. Věnuje se 

také tvorbě pro děti. 

 

 Odvysílané pořady (výběr) 

Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho 

Jiří Kylián 

V tichu 

Divadlo žije! 

Ceny Thálie 

Ivan Theimer – Cesta světla 

Čtení do ouška 
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 Pořady vyrobené (výběr) 

Zpověď zapomenutého – dokumentární hledání stop po slavném českém skladateli Josefu 

Myslivečkovi v souvislosti s přípravou novodobé premiéry jeho opery Olimpiade (Trilobit) 

Legenda Studio Ypsilon – dokumentární cyklus o slavné české studiové scéně 

Vůně krétské kuchyně s Miroslavem Donutilem – kulinářsko-kulturní cestopis po největším řeckém 

ostrově 

Národní divadlo, jak jej neznáte – publicistický cyklus o zajímavostech kolem naší první scény 

Dechovka – záznam kultovní inscenace souboru VOSTO5 

 

 Pořady ve vývoji (výběr) 

Divadlo Na zábradlí – dokumentární cyklus o legendárním pražském divadle 

Husa na provázku – dokumentární cyklus o experimentálním studiovém divadle 

Pravdě, dobru, kráse – dokumentární cyklus o soukromých dějinách Divadla na Vinohradech na 

pozadí „velkých“ dějin 

Otomar Krejča – portrétní dokument do volného cyklu Česká divadelní režie 

Ferda a šelmy psovité – zábavně vzdělávací cyklus pro ČT :D 

 

 

 Tvůrčí producentská skupina cyklické a seriálové dramatiky / Jan Štern, Praha 

TPS se zabývá především seriály a cyklickou dramatickou tvorbou, vytváří však i solitérní televizní 

filmy nebo zábavné a dokumentární pořady. Cílem je vždy nalézt vyváženou kombinaci mezi kvalitou 

a uměleckou hodnotou na jedné straně a diváckou atraktivitou na straně druhé. 

 

 Pořady odvysílané (2014) 

Vraždy v kruhu 

Místo zločinu Plzeň  

Rudyho má každý rád 

Míň je víc 

 

 Pořady ve výrobě 

Modré stíny – čtyřdílný televizní film z cyklu Detektivové od Nejsvětější trojice 

Bohéma – cyklus televizních filmů o osudech našich kultovních herců za okupace 

Detektivky podle Proškové – detektivní minisérie podle knih Hany Proškové 

Pět mrtvých psů – třídílný televizní film z cyklu Detektivové od Nejsvětější trojice 

Ztraceni – docusoap o lidech, kteří se dostávají s naší pomoci ze dna  

 

 

 Pořady ve vývoji 

Redl – krimi thriller z počátku 90. let 

Přízraky moci – politický thriller, cyklus televizních filmů 

Staří mladí – mladá generace viděna očima špičkových režisérů  

V zájmu dětí – rodinné drama dětí, odebraných matce v Norsku, podle skutečného příběhu, 

dvoudílný televizní film 

Sázava – seriál z vesnice na počátku 20. století dle knih Jana Morávka 
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 Tvůrčí producentská skupina seriálové a cyklické dramatiky / Josef Viewegh, Praha  

TPS zaměřená na vlastní vývoj i v případě koprodukcí, jako byly filmy Gangster Ka a Gangster Ka: 

Afričan. Postupně krystalizující autorský tým preferující originalitu námětů, příběh, žánr, atmosféru a 

především kvalitní řemeslo. 

 

 Odvysílané pořady 

Škoda lásky II.  

 

 Vyrobené pořady 

Uspávačka – pilotní díl série autentických rekonstrukcí trestných činů 

Gangster Ka, Gangster Ka: Afričan – celovečerní filmy o zločineckém podsvětí na motivy Jaroslava 

Kmenty 

 

 Pořady ve výrobě 

Rapl – 13dílná detektivní série, spin off úspěšného pokračování Cirkusu Bukowsky s Hynkem 

Čermákem alias detektivem Kunešem v hlavní roli 

Vzteklina – 6dílný detektivní thriller 

 

 Pořady ve vývoji 

Za devatero horami – vánoční pohádka 

Rapl II – pokračování detektivního cyklu 

Volha – celovečerní film podle románu Karla Hynie 

Na krátko – film podle oceňovaného románu Petry Soukupové 

Tváře – čtyřdílný cyklus režiséra Martina Šulíka 

Mlhy Marksteinu – speciál série RAPL, celovečerní detektivní film ze současnosti, který otevírá silné 

historické téma odsunu sudetských Němců 

Báječná léta pod psa – seriál podle nejznámějšího románu Michala Viewegha, rozšířený o dekádu 

před a dvě dekády za děj knihy 

 

 Tvůrčí producentská skupina multižánrové tvorby / Kamila Zlatušková, Brno  

TPS se zaměřuje na vývoj nových žánrů, zejména v oblasti dokumentární tvorby a zábavy. Vyhledává 

zásadní a často i provokativní společenská a kulturní témata, která zpracovávají uznávaní tvůrci i 

debutanti, úzce spolupracuje s nezávislými producenty. Specifikem TPS je rovněž zaměření na 

zahraniční spolupráci týkající se moderních televizních formátů, podnětné artové distribuční tituly a 

podporu výjimečných talentů.  

 

 Odvysílané pořady  

Zlatá mládež – docureality, ve které pět mladých a zhýčkaných lidí prochází zcela novými a náročnými 

životními zkušenostmi  

K oblakům vzhlížíme – dokumentární film Martina Duška o ztracené generaci mladých lidí  

Věc Makropulos – Opera Leoše Janáčka v režii Davida Radoka  
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Kauza Cervanová – dokumentární tragédie režiséra Roba Kirchhoffa o známém československém 

případu  

Koza – artový distribuční film o životním zápase romského boxera Kozy 

 

 Pořady ve výrobě 

Pirátské vysílání – seriál ČT :D, který dětem vtipně odhaluje zákonitosti světa masových médií 

Sezona za vodou – docusoap o životech českých hokejistů 

Děti úplňku – dokumentární film Tomáše Kudrny o rodinách pečujících o artistické děti 

Uprchlíci – náročná cesta režiséra Tomáše Kratochvíla s válečnými uprchlíky směřujícími do Evropy 

 

 Pořady ve vývoji 

Imigrantem ve třetím světě – mladí Evropané se vydávají „rozjet byznys“ v zemích, odkud do Evropy 

přichází nejvíce imigrantů. Jaké to je: otevřít si bistro ve Vietnamu nebo diskotéku v Ghaně?  

Cenzoři – filmové povídky o různých tvářích cenzury 

Slow TV – fenomén norské televize nazvaný Slow TV poprvé i na českých obrazovkách? – spolupráce 

s NRK v norském Bergenu  

 

 


