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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČT

Pořady pro děti a mládež byly po desetiletí jednou z nejsilnějších domén české 
televizní tvorby, umění propojit informacemi nabitý obsah s atraktivní formou si 
tu osvojovaly generace autorů. Jejich zkušenosti v kombinaci s chutí tuto oblast 
intenzivně rozvíjet i se stále větší orientací dětí na média tu vytvořily velký potenciál. 
Proto jsem považoval vznik nového, samostatného dětského kanálu za jednu ze 
svých hlavních misí v pozici generálního ředitele České televize. 

Na Déčko jsme měli od počátku velké nároky. Nemělo jen zachovat to dobré, co v České televizi na poli vlastních 
pořadů pro děti už existovalo, začali jsme rychle vyrábět pořady nové, takové, které budou reflektovat specifické 
potřeby dětí v daných věkových kategoriích, dobu, ve které žijí, i očekávání rodičů od kvalitního televizního 
obsahu. Déčko se tak mělo stát pro malé diváky bezpečným přístavem v široké nabídce televizního vysílání 
a místem, na kterém budou ušetřeni jakýchkoli obchodních sdělení.

Byla to mise úspěšná. Start Déčka překvapil i nás samotné, stalo se rychle jednou z nejsledovanějších 
veřejnoprávních dětských stanic v Evropě a na předních pozicích se drží dodnes. Rodiče mu důvěřují a děti baví. 
Z výzvy se tak stal závazek. Závazek k tomu, abychom dlouhodobě udrželi vysoko nastavenou laťku a neztratili 
krok s našimi malými diváky.

Petr Dvořák
Generální ředitel České televize 

NEJLEPŠÍ DĚTSKÁ TVORBA

ZÁBAVA A NÁPADY PRO DĚTI

BEZPEČÍ A JISTOTA PRO RODIČE



ÚVODNÍ SLOVO VÝKONNÉHO ŘEDITELE ČT :D

Před spuštěním nového dětského kanálu jsme si kladli za cíl vytvořit svébytný 
prostor, ve kterém se děti budou cítit dobře a kam se budou rády vracet. Náš 
program jsme postavili na sedmi základních programových pilířích, jimiž jsou 
hrané a animované filmy a pohádky, zábavné vzdělávání, pravidelné magazíny, 
soutěžní a zábavní pořady, denní zprávy či pořady o sportu. Pořady se v průběhu 
denního vysílání vzájemně doplňují a jsou pro jednotlivé cílové skupiny vysílány 

v pravidelných časech, což je důležité nejenom pro děti, ale také pro orientaci rodičů. Díky těmto pravidlům je 
program přehledný, bezpečný a multižánrový.
 
Jedním z našich klíčových pořadů se stalo denní pětiminutové dětské zpravodajství – Zprávičky, které vysíláme od 
pondělí do neděle od 18:40. Moderátoři nenásilnou formou informují o aktuálním dění u nás i ve světě. V oblasti 
dětského zpravodajství jsme se zapojili do sítě evropských veřejnoprávních televizí, s nimiž si každodenně 
vyměňujeme informace. Jsme tak schopni získávat zpětnou vazbu nejen od našich diváků, ale i od odborníků 
napříč Evropou.

Již od počátku vysílání se nám podařilo navázat spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
V současné době spolupracujeme s českými science centry, které se zaměřují na cílenou popularizaci vědy a techniky. 
Déčko též využívá ke své práci názory a podporu expertů z řad pedagogů, psychologů, sociologů, výtvarníků, autorů 
i odborníků z oblasti mediální gramotnosti.

Jako integrální součást Déčka slouží webové stránky www.decko.cz, na kterých si děti mohou opětovně pustit své 
oblíbené pořady nebo se podívat na ty, které neviděly v živém vysílání. Na webu se také nachází řada doplňujících 
her a informací, které slouží nejen k zábavě, ale také k hravému vzdělávání. Stejně tak jako celý koncept kanálu 
ČT :D, který se snaží děti nejen zaujmout a naučit je nové věci, ale také je inspirovat k samostatným aktivitám bez 
televizní obrazovky.

Věřím, že Déčko bude i v budoucnu plnit přání a potřeby dalších generací malých diváků.

Petr Koliha
Výkonný ředitel ČT :D

Jaké je Déčko

DÉČKO

Dětský kanál České televize ČT :D neboli Déčko je program s multižánrovou nabídkou pro děti ve věku 4 až 12 let. Důraz 
je kladen na zábavně vzdělávací stránku a bezpečný obsah. Déčko je v současné době nejsledovanější dětskou televizí 
v České republice a druhou nejsledovanější veřejnoprávní dětskou televizí v Evropě.

Program rozlišuje pořady pro menší děti od 4 do 8 let a starší děti od 8 do 12 let. Předškolní a mladší školáci si přijdou na své ráno 
a dopoledne, odpoledne pak přibydou i pořady pro starší děti. Stanice vysílá denně od 6 hodin do 20 hodin. Informace k pořadům, 
hry a zábavu najdou děti na webu www.decko.cz. Maskotem Déčka je ptáček Duháček, jemuž jméno vybraly samy děti.

Déčko je aktivní i mimo obrazovku. Účastní se nejrůznějších festivalů zaměřených především na děti a mládež, jako je 
největší a nejstarší dětský festival na světě – Zlín Film Festival – nebo mezinárodní festival Berlinale. Podporuje také 
nejrůznější kulturní a charitativní aktivity, spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s Českým 
olympijským výborem, je zapojené i do ankety o nejlepšího českého učitele roku Zlatý Ámos.

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ PRO ČT :D A DECKO.CZ

Déčko se může vedle svého pestrého programu pochlubit nezaměnitelným výtvarným pojetím, které je oceňováno 
i na těch nejprestižnějších mezinárodních soutěžích.
 • ZLATO: PromaxBDA Global Excellence Awards 2015 
• ZLATO: PromaxBDA Europe Awards 2015 
• ZLATO: PromaxBDA Global Excellence Awards 2014 
• STŘÍBRO: PromaxBDA Europe Awards 2014 

Ocenění pro dětskou tvorbu:
• Cestohrátky – Tourfilm, Karlovy Vary: čestné uznání v kategorii TV a online program
• Draci v hrnci – Mezinárodní festival Znojemský hrozen: Stříbrný hrozen
• Jirka a bílé myšky – International Festival of Films for Children and Young Adults (Iran: nejlepší krátký film), 

Dětský filmový a TV festival Oty Hofmana (čestné uznání), Annual Chicago International Children´s Film Festival 
(2. cena v kategorii krátkých hraných filmů), International TV Festival Bar (Černá Hora: nejlepší autorský přístup 
v kategorii krátkých pořadů), Mumbai Shorts Internationl Film Festival (Indie: nejlepší scénář)

• Lvíčata – Sportfilm Liberec, vítěz kategorie Děti a sport
• Špačkovi v síti času – Trilobit Beroun 2013: Cena dětské poroty

 



Hraná tvorba České televize chce pro děti objevovat zajímavé příběhy a vytvářet pestrý svět, v němž 
se budou rády pohybovat. V oblasti hrané tvorby navazuje ČT :D na bohatou tradici dětské tvorby 
České televize a doplňuje ji o inovativní žánry a formáty. Děti se mohou těšit také na výběr toho 
nejlepšího z tvorby zahraniční.

Hraná tvorba 1

Špačkovi v síti času
Fantasy seriál o návštěvách paláce, kterým protéká 
náš promarněný čas, i o láskách a starostech v našem 
civilním světě. 
Scénář Lucie Konášová, režie Karel Smyczek
a Martin Dolenský

Mazalové
Seriál sitcomového typu o soužití jedné příšerné rodiny se 
skupinkou překvapivě sympatických hradních strašidel. 
Scénář Rudolf Merkner, režie Bořivoj Hořínek

 Sedm pilířů programu ČT :D

1 Hraná tvorba 

2 Animovaná tvorba 

3 Zábavné vzdělávání 

4 Magazíny a lifestylové pořady 

5 Zábavní a soutěžní pořady 

6 Zpravodajství a publicistika

7 Sport a cvičení 
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Další silnou a velmi tradiční skupinou pořadů pro děti je animovaná tvorba. Na ČT :D se dětem 
představuje jednak v podobě večerníčků, tradičních pohádek na dobrou noc, ale i v nových formátech. 
Dětští diváci se mohou těšit i na animované seriály pro starší, jejichž vývoj patří k dlouhodobým 
prioritám tvůrčí producentské skupiny dětské a vzdělávací tvorby.

Animovaná tvorba

Tarbíci
Večerníček
Seriál Tarbíci, určený především nejmenším dětem, 
vychází ze skutečných vlastností a chování exotických 
afrických zvířat. Hlasy tarbíků i všech dalších kreslených 
postaviček namluvil Tomáš Juřička.

Povídání o mamince a tatínkovi
Večerníček
Sedmidílný loutkový seriál vypraví prostřednictvím 
komentářů ještě nenarozeného Toníka, jak se jeho 
maminka s tatínkem do sebe zamilovali, jakou měli 
svatbu a co bylo dále. Hlasy postavám propůjčili 
Tatiana Vilhelmová a David Novotný.

Zábavně-vzdělávací pořady v sobě slučují, jak už napovídá jejich 
označení, dva zdánlivě protikladné cíle: bavit a vzdělávat. Přesto je 
právě zábava nejlepší příležitostí pro vzdělávání. Tvůrcům umožňuje 
dětem nenásilným, přirozeným a hravým způsobem předat 
informace, hodnoty i znalosti. Pořady ve skupině zábavné vzdělávání 
tvoří silný pilíř programu ČT :D. 

Jednotlivé pořady se liší podle věkového určení – v pořadech pro 
mladší, tzv. 4+, se děti učí číst nebo počítat, v pořadech označených 
8+ objevují děti záhady vědy, cvičí logické myšlení nebo se vydávají 
na historické exkurze. Střídat se v této kategorii budou pořady 
původní i pořady ze zahraničí.

Angličtina s Hurvínkem
Na krátkých příbězích Spejbla a Hurvínka si děti hravou 
formou osvojí anglická slovíčka a základní větná spojení.
Osnovy jednotlivých dílů jsou připraveny ve spolupráci 
s akreditovanými lektory angličtiny z British Council.

Čtení do ouška
Pravidelné předčítání klasické i moderní literatury pro děti 
v podání českých hereckých osobností.

DVA3

Magazín o tvořivosti a kreativním přístupu 
k počítačovým hrám.

LOGOhrátky
Nácvik správného dýchání, výslovnosti a práce s hlasem 
pod dohledem profesionální logopedky. 

Žížaláci
Večerníček
Tento večerníček využívá specifické 
kreativní možnosti plastelínové 
technologie animace. 
Protagonisté seriálu – dva 
Žížaláci – jsou zároveň 
nerozluční kamarádi 
i rivalové, rádi podnikají 
společné výpravy, při kterých 
uskutečňují neuvěřitelná dobrodružství. 

Zábavné vzdělávání2



 Zábavné vzdělávání 3

Lovci záhad
Série příběhů ze světa vědy a techniky, kde hlavní 
protagonisté pátrají v historii i současnosti a odhalují 
tajemství a příčiny nejrůznějších jevů ve světě. 

Michalova doprava
Dopravní výchova pro nejmenší s Michalem Nesvadbou. 
Jednoduchým a vtipným způsobem seznamuje nejmenší 
děti s dopravními značkami a řešením dopravních situací. 

Pirátské vysílání
Cyklus přibližuje zábavnou formou témata spojená 
s mediální gramotností. 

S Jakubem v přírodě
Putování se světoznámým dobrodruhem a rybářem 
Jakubem Vágnerem, který na své dobrodružné expedice 
vyráží se dvěma dětmi do lokalit české přírody.

TvMiniUni
Zábavně vzdělávací pořad, který vtipně a zábavně 
odpovídá na všetečné otázky dětí prostřednictvím 
velkých loutek.

3 Zábavné vzdělávání3

Ty Brďo!
Pořad dětskému divákovi hravou formou poradí, 
jak zvládnout a pochopit okolní svět. Přibližuje 
zatím neznámé jevy a situace, ať už se jedná 
o svět přírody, techniky, či lidské tělo.

Zachraňme Zemi
Zábavný seriál zaměřený na ekologii. 

3Zábavné vzdělávání



Skládaná pásma pro děti

Kouzelná školka 
pro děti od čtyř let
Cyklický půlhodinový pořad pro předškolní děti. Důraz 
je kladen především na srozumitelnost, jednoduchost 
a etické hodnoty. 

Planeta Yó
pro děti od osmi let
Moderované skládané pásmo pro starší děti, jež 
obsahuje kombinaci hraných a animovaných seriálů 
a zajímavosti nejen ze světa vědy a techniky.

Studio Kamarád
pro děti od čtyř let
Tradiční nedělní pásmo plné pohádek,
příběhů a populárních loutek
v čele s Jůheláky.

Magazíny a lifestylové pořady  Magazíny a lifestylové pořady 44

Hlavními cyklickými pořady pro děti jsou magazíny pásmového typu, jako například Kouzelná školka 
a víkendové Studio Kamarád. Starší děti se mohou těšit na novou podobu Planety Yó. Na svém kanále 
mají děti také pořady ryze lifestylové.

Telefon 
Užitečné rady pro malé i velké chovatele domácích 
mazlíčků.

Šikulové
Pořad pro všechny zvídavé a šikovné děti, který hravým 
způsobem představuje nenáročné výrobky s návodem 
i názornými ukázkami a postupy při jejich zhotovení. 

Wifina
Lifestylový magazín pro děti, ve kterém si každý najde 
to své. 



5 Zábavní a soutěžní pořady 6Zpravodajství a publicistika

Maximální pestrost a úlohu vzdělávat velmi nenápadnou a co nejhravější formou na sebe berou také 
zábavní a soutěžní pořady. Namísto pasivního sledování, organizovaného vysílacím schématem, 
disponují dětské pořady silným prvkem aktivizace. ČT :D dětem nabízí nápady, inspiraci a podněty 
k mimotelevizním aktivitám.

AZ kvíz junior
Vědomostní soutěž AZ kvíz junior pro zvídavé a bystré 
děti, který ve své koncepci vychází z oblíbené soutěže pro 
dospělé.

Bludiště
Dynamická, vědomostní a zábavná soutěž nejen pro 
teenagery, v níž dvě soupeřící družstva prokazují své 
znalosti, ale rovněž šikovnost, obratnost a smysl pro 
humor v recesistických a akčních disciplínách.

U6 – Úžasný svět techniky
Edukativní soutěž plná pokusů a zážitků, ve které si 
soutěžící vyzkouší fyzikální zákony na vlastní tělo. 
Odehrává se v atraktivním prostředí industriální kulturní 
památky Dolní oblast Vítkovice a v budoucnu i v dalších 
českých science centrech. 

Důležitým pilířem ve vysílání ČT :D je publicistika a zpravodajství. Na děti čekají každodenní zprávy 
v podobě pětiminutového zpravodajského servisu – Zpráviček. Z publicistiky se děti mohou těšit na 
pravidelný informační blok s tipy na výlety a jiné aktivity.

Tamtam
Cyklický pořad, který odpovídá na otázku „co budeme 
dnes dělat?“. Cílem sobotního informačního servisu je 
přinášet aktuální každotýdenní tipy na výlety, zajímavé 
akce a aktivity.

Zprávičky
Každodenní dětské zprávy jsou pětiminutový informační 
blok pro věkovou skupinu 8 až 12 let o aktuálním dění 
z domova i ze zahraničí. Zprávičky též využívají reportáží 
z evropské zpravodajské sítě YNE (Youth News Exchange), 
která působí v rámci Evropské vysílací unie – EBU 
(European Broadcasting Union).



7 7Sport a cvičeníSport a cvičení

Cvičení a pořady o sportu představují další stěžejní pilíř vysílání. Déčko nabízí týdeník o sportu
připravovaný ve spolupráci s redakcí ČT sport a několikrát denně se ve vysílání objevují pořady, 
které vedou děti k pohybu a cvičení. Nechybějí ani zahraniční sportovní magazíny a dokumenty.

Hýbánky
Zábavné cvičení se odehrává za hudebního doprovodu, 
text písničky je návodem k jednotlivým cvikům.

Jogínci v přírodě
Hravé cvičení pro nejmenší děti, jež cvičí jógové prvky 
nejčastěji inspirované přirozeným pohybem zvířat či 
tvarů rostlin.

Lvíčata
Dětský sportovní magazín, který mapuje dění ve světě 
sportu. Formou, atraktivitou a náplní pořad motivuje děti 
ke sportování, pohybu a zdravému životnímu stylu.

Taneční hrátky s Honzou Onderem
Jednoduchá pohybová a taneční průprava pro nejmladší 
diváky, ve které se hravou a veselou formou učí nejen 
základy různých tanců, ale zároveň vnímání rytmu a práce 
s vlastním tělem.



www.decko.cz

Déčko na webu
Pro naše malé diváky je obrazovka televize jen jedním ze způsobů, jak se dozvědět více o světě kolem nás. Déčko 
si je vědomo, že velkou část svého času děti tráví též na počítačích a tabletech. Proto se jim snaží v tomto prostředí 
nabídnout bezpečné místo bez reklam, plné zábavy a poučení. Nabízí rozšíření televizního vysílání a přináší možnost 
pořady aktivně zpracovat a použít, především formou on-line her a interaktivit. Oblíbené jsou i soutěže, ankety, 
informace o pořadech, bohatý video archiv a celá řada tematických projektů, například populární virtuální Adventní 
či Velikonoční kalendář. Oblíbenost webu dokazuje i jeho návštěvnost, která v roce 2015 přesáhla 100 milionů 
zobrazených stránek, a více než 450 tisíc her stažených na mobilních platformách.

DIV (Duhový institut věd)
Vzdělávací webový projekt, jenž je koncipován jako velká agentská hra, zábavnou formou ukazuje, jaké problémy 
musí současná společnost řešit a co všechno je nutné se naučit, aby odpadky nezaplavily Zemi, proč je důležité 
pečovat o cenná malířská díla či jak chránit ohrožené živočišné druhy. Hra je postavena na příběhu tajného institutu, 
jehož ředitelka Victory již na všechny úkoly sama nestačí a hledá pomoc u dětí. Znalosti potřebné k zapojení do hry 
se kryjí s učivem prvního stupně základní školy, jsou tedy vhodné i jako doplněk k učivu. Hra navíc splňuje všechny 
podmínky bezpečného webu. Problémy, jež děti musí řešit, jsou smyšlené, ale mají reálný základ. Agentská zábavně-
vzdělávací hra zahrnuje několikaminutová videa pokrývající oblasti vědy, techniky, umění, přírody, dějin, společnosti 
či lidského těla a sportu. Každá jednotlivá mise řeší konkrétní problém a skládá se z několika úkolů, přičemž správné 
řešení není jen jedno. Hru naleznete na stránce www.decko.cz/div.

KIV. Boží král
K oslavám 700. narozenin Karla IV. se připojí také dětský web České televize. Projekt KIV. Boží král na adrese
www.decko.cz/karel propojí klasickou počítačovou hru a vzdělávací obsah s rozsáhlým komiksem, vykreslujícím 
příběh českého panovníka zejména po lidské stránce. Obsahovou a herní část vytvořil tým dětského webu ČT, vizuálně 
je komiks dílem výtvarníka a animátora Matyáše Trnky, který na sebe upozornil například interaktivním komiksem 
Malý Alenáš nebo vizuálem a znělkou 11. ročníku festivalu AniFest. Hudbu pro projekt složili čerství držitelé žánrové 
ceny Anděl, hudební skupina Ponk. 




