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První přímá volba prezidenta České republiky 

První přímá volba prezidenta se stala historickým okamžikem také pro Českou televizi. V sobotu 26. ledna 2013 završila Česká televize jako médium veřejné 
služby téměř tři měsíce trvající vysílání k historicky první přímé volbě prezidenta republiky.  

Odpovídající servis voličům zajistila Česká televize také prostřednictvím vysílání volebních spotů, pro které na základě zákona č. 275/2012 Sb. o volbě 
prezidenta republiky bezplatně poskytla celkem pět hodin vysílacího času před prvním kolem volby a jednu hodinu před kolem druhým.  

ČT1 i ČT24 nabídly v tomto období desítky tematických pořadů. 

 

Tematické pořady ČT1 a ČT24: 

V průběhu listopadu a prosince vysílala ČT24 pořad Interview ČT24, kdy byl hostem vždy jeden z kandidátů na prezidenta ČR. Průměrná sledovanost 11 
vydání tohoto pořadu byla 177 tisíc diváků 15+, share 5,79 %. Koeficient spokojenosti byl 6,9, což je v pásmu průměrné spokojenosti. 
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Na stejném principu byl založen i pořad Hyde Park, jehož průměrná sledovanost byla 160 tisíc diváků 15+ při podílu na publiku 4,11 %. Koeficient 
spokojenosti 6,6, což představuje ještě pásmo průměrné spokojenosti.  

 

Jednotliví kandidáti byli představeni i v hlavní zpravodajské relaci ČT Události a to vždy v 10-minutové reportáži. Události jako celek byly v těchto dnech 
hodnoceny koeficientem nadprůměrné spokojenosti 7,5.  
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1. kolo přímé volby (12. 1. 2013) 

Před 1. kolem prezidentské volby byla odvysílána série čtyř debat. Nejdříve byly odvysílány tři debaty vždy se třemi kandidáty a na závěr společná  
Prezidentská superdebata. Tu sledovalo celkem 1 milion 696 tisíc dospělých (rating 19,4 %) při podílu na publiku (share) 42,84 %. Zásah této debaty byl 2 
miliony 811 tisíc 15+. Tato debata se stala nejsledovanějším pořadem k prezidentským volbám obecně na všech televizích a v součtu za oba kanály též 
nejsledovanějším pořadem ČT od začátku roku. Kromě sledovanosti dosáhla Prezidentská superdebata nadprůměrných výsledků také z hlediska 
spokojenosti. Na škále od jedné do deseti (přičemž nejlepší je deset) ji diváci hodnotili 8,8.  

 

 
Více než 10-ti hodinové volební studio vysílané v sobotu 12. 1. na ČT24 sledovalo v průměru téměř 600 tisíc 15+, share 21,99 %. Volební studio zasáhlo 
(alespoň tříminutová kontinuální sledovanost) 3 miliony a 141 tisíc dospělých. Nejsledovanější byla první část od 13:30, kterou pět a půl hodiny průměrně 
sledoval každý třetí dospělý divák v danou dobu u TV a v absolutních číslech to bylo 842 tisíc diváků starších 15 let. 
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2. kolo přímé volby (26. 1. 2013) 

Před 2. kolem prezidentských voleb odvysílala ČT dvě debaty/duely. Obě dosáhly sledovanosti okolo 1 milionu 600 tisíc 15+ a podílu na publiku přes 38 %.  
Zásah první debaty byl 2,5 milionu diváků, druhá zasáhla dokonce přes 2 miliony 800 tisíc. 
 
Spokojenost obou duelů se pohybovala jednoznačně v pásmu nadprůměrné spokojenosti. 
 

 
 

Pět a půl hodinové Volební studio ČT24 vysílané v sobotu 26. ledna získalo podíl na dospělém publiku 37,66 %. Sledovalo jej v průměru 1 milion a 39 tisíc 
dospělých diváků. Díky tomu se Volební studio stalo nejsledovanějším pořadem v historii vysílání veřejnoprávního zpravodajského kanálu ČT24.  

Na takto dlouhé časové ploše je důležitý i tzv. zásah publika – alespoň tři minuty kontinuálně se na volební studio dívalo 3 miliony 168 tisíc dospělých diváků.  

Vysoké známky udělili diváci nejen předvolebnímu ale také volebnímu vysílání, když koeficient spokojenosti dosáhl mimořádně vysoké úrovně  – 8,6. 
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Rozhovor s nově zvoleným prezidentem ČR 

Za vysokého zájmu diváků proběhl také hodinový rozhovor s nově zvoleným prezidentem ČR Milošem Zemanem, který v sobotu 26. 1. od 20 hodin vysílala 
souběžně ČT1 a ČT24. Celkem se na něj dívalo 1 milion 554 tisíc diváků starších 15-ti let při podílu na publiku 38,31 %.  

Sobotní volební studio a rozhovor s vítězem druhého kola voleb vynesly zpravodajský kanál ČT24 poprvé v historii na pozici nejsledovanější 
televize na českém trhu, když byl podíl ČT24 na celodenním vysílání všech TV 19,03 %.   

 

 

Inaugurace prezidenta Miloše Zemana  

Česká televize věnovala několik pořadů také střídání ve funkci prezidenta republiky (viz tab. níže), z nichž největší zásah divácké 

pozornosti měl páteční (8. 3. 2013) Inaugurační speciál na ČT24.   

Desetihodinový speciál Inaugurace prezidenta odvysílala ČT24 v pátek 8. března 2013 - od 9 do 19 hodin střídavě z Kavčích hor, kde ho moderoval 

Václav Moravec, a z Pražského hradu, kde dění komentovali Jakub Železný a Daniela Písařovicová. Průměrná sledovanost pořadu byla 408 tisíc diváků 

starších 15 let. Pořad tak sledoval v průměru každý čtvrtý dospělý divák v danou dobu u televizoru (podíl na publiku 25,97 %). Divácký zásah speciálu 

byl podstatně vyšší: alespoň tři minuty kontinuálně desetihodinový speciál ČT24 naladilo 2 170 tis. diváků.  

Největší počet diváků během pátečního vysílání přitom přilákala hlavní část vojenské přehlídky a inaugurační projev Miloše Zemana. Hlavní část 

vojenské přehlídky vysílanou od 11:00 do 11:20 hod sledovalo 907 tisíc diváků, což byly dvě třetiny diváků právě sledujících televizi (65,71 %). 

Inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana, vysílaný z Vladislavského sálu mezi 10:19 a 10:34 hod., sledovalo 849 tisíc dospělých, což představovalo 

podíl na aktuálním publiku 61,92 %.  
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