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Dětský kanál – kde jsme

•

Dětský kanál byl součástí kandidátského projektu na pozici GŘ a Plánu
dlouhodobého rozvoje ČT pro roky 2012 – 2017.

•

Intenzivní přípravy probíhají od poloviny roku 2012: v září nastupuje
výkonný ředitel Petr Koliha, v prosinci jmenuje ČT Barbaru
Johnsonovou kreativní producentkou pro dětskou tvorbu a vedení
dětského kanálu navazuje spolupráci s dalšími producentskými skupinami
ČT.

•

V říjnu 2012 představujeme Radě ČT první koncepci dětského kanálu.
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Dětský kanál – co chceme
•

Nabídnout dětem pravidelný, obsahově bezpečný multižánrový
program přiměřený jejich věku. Zajistit výchovnou a vzdělávací roli
ČT.

•

Propojovat zábavu, poznání a výchovu. Nabízet vhodnou kombinaci
vlastní a převzaté tvorby.

•

Vysílat pro dvě základní divácké skupiny: pro děti předškolního a
mladšího školního věku 4 – 8 let a pro děti ve středním školním
věku 8 – 12 let.

•

Vysílat denně od 6 do 20 hodin. Zahájit vysílání v sobotu 31. 8. 2013.

•

V komunikaci oslovit také rodiče, pedagogovy a odbornou
veřejnost.
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Logo dětského kanálu
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Název dětského kanálu

•

Dětský kanál se bude jmenovat ČT:D – graficky v podobě velkého
písmene D s dvěma tečkami symbolizující úsměv. Ve výběru názvu jsme
se opřeli o názory odborníků i dětí. Počáteční písmeno „D“ asociuje „děti“.

•

Symbol je jednoduchým vyjádřením úsměvu. Je snadno srozumitelný
a hojně používaný. Zapadá do světa ikonek, piktogramů a grafiky
současného digitálního světa, ve kterém se děti tak obratně pohybují.

•

Symbol je jasně identifikovatelný a Česká televize s ním pracuje také
v titulcích, názvech pořadů a rubrik a v upoutávkách.
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Koncepce dětského kanálu ČT – podrobnosti
Petr Koliha, výkonný ředitel ČT:D

21. února 2013

Tisková konference České televize

7

Cíle dětského kanálu
•

Oslovit mladé diváky, rodiče, širokou i odbornou veřejnost.

•

Nabídnout alternativu ke stávajícím komerčním stanicím pro děti a mládež,
zejména atraktivní a smysluplné pořady, včetně pořadů s přesahem ke vzdělávání.

•

Položit základy pro trvalý vztah s nejmladšími diváckými skupinami a spolupráci.

•

Posílit tradici dětské tvorby ve veřejnoprávní televizi.

•

Vytvořit profesionální a odbornou základnu pro další rozvoj plnoformátového
vysílání pro děti a mládež v České republice.

•

Stát se stěžejním experimentálním programem z hlediska využívání nových
médií a interaktivity.

•

Být plnohodnotným a přínosným členem rodiny kanálů České televize.
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Programové schéma pro roky 2013 – 2014

Uvedeme stávající
formáty,
připravujeme nové

Malé děti 4 – 8 let (57 % vysílání)

1) Vzdělávání: Bloky zábavného vzdělávání – různé pořady, Šikulové, Moudronos,
Kostičky, Čtení…
2) Zábava: Kouzelná školka, Studio Kamarád, zábavná akvizice
3) Dokumenty: Dokument zahraniční – zvířátka, motivační dokument
4) Zpravodajství: Dobré zprávy
5) Publicistika: Lifestyle pro malé děti, Táto, mámo, co budeme dnes dělat?
6) Dramatika: Dětské filmy, pohádky
7) Sport: Cvičení
8) Animace: Večerníčky, bloky zahraničních animací
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Programové schéma pro roky 2013 – 2014

Uvedeme stávající
formáty,
připravujeme nové

Starší děti 8 – 12 let (43 % vysílání)
1) Vzdělávání: Planeta YÓ, Tajemství vědy a techniky, Záhady Toma Wizarda, bloky
zábavného vzdělávání – akvizice / původní výroba, Horrible Histories…
2) Zábava: Soutěž Bludiště, Hitparáda, Magazín o hrách
3) Dokumenty: Akční cestopis, zahraniční dokuseriál Deadly 60…
4) Zpravodajství: Dobré zprávy
5) Publicistika: Lifestyle pro kluky a holky, Máme rádi zvířata
6) Dramatika: Dětské filmy, pohádky, původní seriál – Mazalové, V síti ztraceného času,
dobrodružný zahraniční seriál, hraný seriál ze školních lavic, archivní seriály

7) Sport: Cvičení, ČT sport, sportovní zahraniční pořady
8) Animace: To nejlepší ze světové animace
21. února 2013
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Programové schéma – podíly vlastní tvorby a akvizice
2013 (od 31.8. 2013): 1 722 hodin vysílání

6%

2014: 5 100 hodin vysílání

Původní tvorba - 368 hod

21%
7%

6%

Archiv - 113 hod

7%

Akvizice - 1145 hod
66%

Self - 96 hod

Původní tvorba - 1099 hod

22%

Archiv - 355 hod
Akvizice - 3369 hod

65%

Self - 288 hod

• Přibližně pětinový podíl vlastní tvorby je v porovnání se skladbou na ostatních dětských
kanálech na českém televizním trhu výrazně nadprůměrným.
• Akviziční pořady zahrnují také vzdělávací pořady. Jde zejména o dokumenty, u nichž je
poměr kvality a ceny výrazně vyšší, než by tomu bylo v případě vlastní tvorby.
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Koncepce programového schématu ČT:D
VS PO
06:00

VS ÚT

VS ČT

VS ST

6:00 Raníček (animace, reprízy) archiv /pův. tvorba CS:4-8 P

VS PÁ

VS SO

VS NE

Animované krátké příběhy z klasické pokladnice ČT.

10:00 (AR ve 12:40, po-pá)

06:05
06:10

06:10 Dokument zahraniční (zvířátka)
akvizice

06:15
06:20

6:10 Zábavná akvizice

6:10 Zábavná akvizice

6:10 Zábavná akvizice

6:10 Zábavná akvizice

6:10 Zábavná akvizice

06:25

CS: 4-8 50:00

CS: 4-8 50:00

CS: 4-8 50:00

CS: 4-8 50:00

CS: 4-8 50:00

06:30

AR z pondělí 10:00
min. týdne

AR z úterý 10:00
min. týdne

AR ze středy 10:00
min. týdne

AR ze čtvrtka 10:00
min. týdne

AR z pátku 10:00
min. týdne

Převážně animované krátké
veselé příběhy s přidanou
etickou hodnotou.

Převážně animované krátké
veselé příběhy s přidanou
etickou hodnotou.

Převážně animované krátké
veselé příběhy s přidanou
etickou hodnotou.

06:35

Převážně animované krátké Převážně animované krátké
veselé příběhy s přidanou
etickou hodnotou.
etickou hodnotou.

06:40 veselé příběhy s přidanou

CS: 4-8

28:00

AR z pondělí, úterý 9:30
Cyklus dokumentů pro menší děti - zvířátka, příroda kolem
nás atd.

06:45
06:50

6:40 Animace zahraniční
akvizice

06:55
07:00

7:00 Dětský hraný sitcom
akvizice

07:05
07:10
07:15

CS: 8+ P 28:00
(AR v 16:00)

07:20

Hraný sitcom pro starší děti před školou a po škole, s hl. postavami cca ve věku CS.

CS: 4-8 P 50:00
(bez AR)
Převážně animované krátké veselé příběhy s přidanou
etickou hodnotou.

07:25
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Koncepce programového schématu ČT:D
07:30

07:30

07:35

07:35

07:40

07:40

07:45

07:45
7:30 Zábavná akvizice

7:30 Zábavná akvizice

7:30 Zábavná akvizice

7:30 Zábavná akvizice

7:30 Zábavná akvizice

CS: 4-8 56:00

CS: 4-8 56:00

CS: 4-8 56:00

CS: 4-8 56:00

CS: 4-8 56:00

AR z pondělí 11:20
min. týdne

AR z úterý 11:20
min. týdne

AR ze středy 11:20
min. týdne

AR ze čtvrtka 11:20
min. týdne

AR z pátku 11:20
min. týdne

Převážně animované krátké veselé
příběhy s přidanou etickou hodnotou.

Převážně animované krátké veselé
příběhy s přidanou etickou hodnotou.

Převážně animované krátké veselé
příběhy s přidanou etickou hodnotou.

Převážně animované krátké veselé
příběhy s přidanou etickou hodnotou.

07:50
07:55

07:50

08:00
Převážně animované krátké veselé
08:05 příběhy s přidanou etickou hodnotou.

07:55
7:30 Studio Kamarád
původní tvorba / akvizice
CS: 4-8

90:00

08:10
AR z neděle 7:30
08:15

Modernizované víkendové veselé pásmo
pohádek a zábavných scének pro menší
děti. Moderují Jů a Hele.

08:20

08:00
7:30 Studio Kamarád
původní tvorba / akvizice

08:05

CS: 4-8 P 90:00
(AR v sobotu 7:30)

08:10

Modernizované víkendové veselé
pásmo pohádek a zábavných scének
pro menší děti. Moderují Jů a Hele.

08:25

08:15
08:20
08:25

08:30

08:30
8:30 Kouzelná školka
pův. tvorba / akvizice

08:35

CS: 4-8

08:40

08:35

28:00

08:40

AR z předchozího dne, v pondělí z pátku
08:45

08:45
Oblíbené pásmo pro nejmenší s loutkami Františka, Fanynky a moderátory
M. Nesvadbou, J. Molavcovou, M. Reifovou a L. Trojanem.

08:50

08:50

08:55
09:00

08:55
9:00 Zábav.vzdělávání
původní tvorba

9:00 Zábav.vzdělávání
původní tvorba

CS: 4-8 28:00

CS: 4-8 28:00

AR z pondělí 16:30 min. týdne

AR z úterý 16:30 min. týdne

09:05
09:10

9:00 Zábav.vzdělávání
akvizice
CS: 4-8

28:00

AR ze středy 16:30 min. týdne

9:00 Zábav.vzdělávání
akvizice

9:00 Zábav.vzdělávání
akvizice

CS: 4-8 28:00

CS: 4-8 28:00

AR ze čtvrtka 16:30 min. týdne

AR z pátku 16:30 min. týdne

Zábavně-populární vzdělávací pořady se Zábavně-populární vzdělávací pořady se Zábavně-populární vzdělávací pořady se
Zábavně-populární vzdělávací pořady Zábavně-populární vzdělávací pořady se
zvláštním důrazem na nejmenší věkovou zvláštním důrazem na nejmenší věkovou zvláštním důrazem na nejmenší věkovou
se zvláštním důrazem na nejmenší
zvláštním důrazem na nejmenší věkovou
kategorii dětí, které se zde dozvědí
kategorii dětí, které se zde dozvědí
kategorii dětí, které se zde dozvědí
09:20 věkovou kategorii dětí. Atraktivní forma kategorii dětí. Atraktivní forma propojená s
odpovědi na mnoho svých otázek, proč
odpovědi na mnoho svých otázek, proč
odpovědi na mnoho svých otázek, proč
propojená s novými médii.
novými médii.
nebo jak.
nebo jak.
nebo jak.
09:15

09:00
9:00 Zábavné vzdělávání
původní tvorba / archiv

9:00 Zábavné vzdělávání
původní tvorba

CS: 4-8 P/R 28:00
(AR středa 10:50)

CS: 4-8 P 28:00
(AR čtvrtek 10:50)

Archivní a nové díly osvědčených
dětských zábavně-vzdělávacích cyklů.

Zábavně-populární pořad podporující
dětskou tvořivost a fantazii.

09:05
09:10
09:15

09:25

09:20

09:25
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Koncepce programového schématu ČT:D
9:30 Táto, mámo - co budeme
dnes dělat?
původní tvorba

09:30
09:35

9:30 Dokument zahraniční (zvířátka)

09:40

CS: 4+ P 20:00
(bez AR)

CS: 4-8
P 28:00
(AR v sobotu 6:10 z pondělí, v neděli 6:10 z úterý)

Víkendový informační magazín o
tom, co se kde děje, tipy na výlet
atd. Na sestavování by se měly
podílet i regiony.

Cyklus dokumentů pro menší děti - zvířátka, příroda kolem nás atd.
09:45

9:30 Lifestyle pro malé děti
původní tvorba
CS: 4-8 P 20:00
(AR v pátek 10:50)

09:30
09:35

09:40
Zábavný týdeník pro nejmenší děti,
které v něm najdou všechno, co
frčí. Domácí zvířátka, vaření s
mámou, sportování s tátou či hraní
na hudební nástroj …
09:45

09:50

09:50

09:55

09:55

10:00

10:00

10:05

10:05

10:10

10:10

10:00 Zábavná akvizice

10:15

10:15
CS: 4-8
P 50:00
(AR další týden 6:10)

10:20

10:20

10:25
Převážně animované krátké veselé příběhy s přidanou etickou hodnotou.
10:30

10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10

9:50 Film dětský animovaný
akvizice

9:50 Film dětský hraný
akvizice

CS: 4-8 P/R 90:00 plovoucí
stopáž
(bez AR)

CS: 4-8 P/R 90:00 plovoucí
stopáž
(bez AR)

10:25
10:30

10:35
10:40
10:45

10:50 Lifestyle
akvizice
(vaření, cvičení, chovatelství)

10:50 Zábavné vzdělávání
původní tvorba / archiv
CS: 4-8 28:00

10:50 Zábavné vzdělávání
původní tvorba
CS: 4-8

28:00

CS: 4-8 P 28:00
(bez AR)

AR ze soboty 9:00

AR z neděle 9:00

Lifestylové pořady pro menší děti věnující se
volnočasovým aktivitám. Např. rukodělným pracem,
kroužkům, vaření, tanci, chovatelství apod.

Archivní a nové díly osvědčených
dětských zábavně-vzdělávacích
cyklů.

Zábavně-populární pořad
podporující dětskou tvořivost a
fantazii.

11:15
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10:50 Lifestyle pro malé děti
původní tvorba

10:50
10:55

CS: 4-8

20:00
11:00

AR z neděle 9:30
Zábavný týdeník pro nejmenší děti,
které v něm najdou všechno ,co frčí.
Domácí zvířátka, vaření s mámou,
sportování s tátou či hraní na
hudební nástroj …
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11:15
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Koncepce programového schématu ČT:D
11:20

11:20

11:25

11:20 Dětský seriál - blok animace/hrané
akvizice

11:30

11:25
11:30

CS: 4-8 P 30:00
(bez AR)

11:35

11:35

11:40

11:20 Zábavná akvizice

11:40

11:45

CS: 4-8 P 56:00
(AR další týden 7:30)

11:45

11:50

Převážně animované krátké veselé příběhy s přidanou etickou hodnotou.

11:50

11:55

11:50 Dětský seriál - blok animace/hrané
akvizice

12:00

12:00
CS: 8-12 P 30:00
(bez AR)

12:05
12:10

12:25

12:05
12:10

12:15
12:20

11:55

12:15
12:20 Čtení (pohádek, příběhů) dětem
CS: 4-8
původní tvorba P 10:00 (bez AR)
Předčítání z pohádkových a dětských knih s jednoduchým obrazovým doprovodem. Četba na usnutí po "o", ale i jen tak pro radost nebo
chvilku odpočinku.
12:30 Animace (Večerníček)

12:30

CS: 4+ 10:00 AR z po-pá 18:45

Animované klasické krátké příběhy z pokladnice ČT.

12:35

12:40 Animace (Raníček) CS: 4-8

12:40

10:00

AR z po-pá 6:00

Animované klasické krátké příběhy z pokladnice ČT.

12:45
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12:20 ČT Sport
původní tvorba
CS: 8-12 P
(AR pátek 15:00)

12:20 Hitparáda
původní tvorba

12:20
12:25

CS: 8+ P 28:00
(AR středa 14:30)

12:30
Sportovní týdeník přinášející jak
Týdenní soutěžní přehlídka
ohlédnutí dětských reportérů za
12:35
písniček (klipů) se zaměřením na
uplynulým týdnem na našich
děti a mládež propojená s
sportovištích, tak i pravidelné
12:40
Novými médii.
rubriky z dětského sportu.
12:45

15

Koncepce programového schématu ČT:D
12:50

12:50 Dobré zprávy, CS: 6+, 05:00 AR z předcházejícího dne 19:55 - Výběr zajímavostí z domova, ze světa a ze sportu pro nejmenší, včetně počasí.

12:55

13:00 Zábavně vzdělávací
13:00
13:05

13:00 Zábav.vzdělávání
původní tvorba

13:10

CS: 8-12 28:00
13:15
13:20

AR z pondělí 15:30 min.
týdne

13:00 Zábav.vzdělávání
původní tvorba

13:00 Zábav.vzdělávání
akvizice

CS: 8-12 28:00

CS: 8-12 28:00

13:00 Zábav.vzdělávání
akvizice

13:00 Zábav.vzdělávání
akvizice

CS: 8-12 28:00

AR z úterý 15:30 min. týdne AR ze středy 15:30 min. týdne

AR ze čtvrtka 15:30 min.
týdne

CS: 8-12 28:00
AR z pátku 15:30 min. týdne

magazín o hrách
původní tvorba
13:00 Akční soutěž
původní tvorba

CS: 8+ P 28:00
(AR čtvrtek 14:30)

CS: 8+ P 28:00
(bez AR)

První magazín o hrách všeho
druhu. Přehlídka her na všech
Zábavně-populární vzdělávací Populární formou zpracované
Populární formou zpracované
Zábavně-populární
Populární formou zpracované
Zábavná vědomostní a
platformách, včetně mobilů,
pořady pro starší děti.
vzdělávání pro starší děti.
vzdělávání pro starší děti.
vzdělávací pořady pro starší
vzdělávání pro starší děti.
dovednostní soutěž pro děti. tabletů, online her, deskových,
Atraktivní forma propojená s Nejen v oblasti přírodních, ale
Nejen v oblasti přírodních, ale
děti. Atraktivní forma
Nejen v oblasti přírodních, ale
outdoorových a párty her.
novými médii.
i společenských věd.
i společenských věd.
propojená s novými médii.
i společenských věd.
S nenásilným, vzdělávacím
přesahem s důrazem na
bezpečné hry pro CS!
13:25
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Koncepce programového schématu ČT:D
13:30

13:30

13:35

13:30 Seriál pro děti - hraný český
původní / příp. archiv

13:30 Seriál ikonický
akvizice

CS: 8+ 28:00

CS: 8+ P 28:00
(bez AR)

13:40

13:35
13:40

13:45

13:45
13:30 PLANETA YÓ

AR ze soboty 18:15

13:50

13:50
CS: 8-12

13:55

60:00

13:55

AR z předchozího dne, v pondělí ze čtvrtka
14:00
14:05

14:00
Zásadně modernizované pásmo se zajímavostmi z e světa 21. století pro starší holky, kluky i mimozemšťany. Tržiště senzací střídají tematizované moderátorské vstupy a
atraktivní akviziční seriály.

14:00 Seriál pro děti - hraný český
původní / příp. archiv

14:00 Teens - vztahový seriál hraný
akvizice

CS: 8+ 28:00

CS: 10+ P 28:00
(bez AR)

14:10

14:05
14:10

14:15

14:15
AR z neděle 18:15

14:20

14:20

14:25

14:25
14:30 Zábavně vzdělávací

14:30
14:35
14:40
14:45

14:30 Lifestyle pro kluky a holky: Co
frčí?
původní tvorba
CS: 8-12 28:00

CS: 8-12 28:00

AR ze soboty 17:45

AR ze soboty 16:00

Všechno co je FREE, COOL a IN pro
14:50 starší děti. Včetně aktuálního kulturního,
sportovního a dalšího servisu.

CS: 8+

Zábavný magazín s dětmi a zvířaty o
chovatelství.

28:00

CS: 8+

AR z neděle 13:00

Týdenní soutěžní přehlídka písniček (klipů)
se zaměřením na děti a mládež propojená
s Novými médii.

První magazín o hrách všeho druhu.
Atraktivní vědecko-populární pořad pro děti
Přehlídka her na všech platformách,
s přesahem i ke starším CS. Poznávání
včetně mobilů, tabletů, online her,
vědy a techniky pomocí pokusů a zážitků.
deskových, outdoorových a párty her.
S nenásilným, vzdělávacím přesahem s
důrazem na bezpečné hry pro CS!

21. února 2013

14:00 Film pro starší děti
akvizice
CS: 8+ P/R 90:00 plovoucí stopáž
(bez AR)

14:30 Teens - vztahový seriál hraný
akvizice

CS: 8-12
AR ze soboty 12:20
Sportovní týdeník přinášející jak ohlédnutí
dětských reportérů za uplynulým týdnem
na našich sportovištích, tak i pravidelné
rubriky z dětského sportu.

Tisková konference České televize

14:35
14:40

CS: 10+ P 28:00
(bez AR)

14:45
14:50

14:55
15:00

15:00 ČT Sport
původní tvorba

Sportovní pořady zabývající se atraktivními sporty pro CS (plavání, basket, atletika, fotbal, florbal, hokej, lyže, snowboard, skateboard, kola, gymnastika,
motokáry...).Nechybí ani napínavé dovednostní soutěže pro děti.

15:20

28:00

AR z neděle 17:45

CS: 8-12 P 28:00
(bez AR)

15:10

15:25

14:30
14:30 Tajemství vědy a techniky
původní tvorba

15:00 Sport. pořady /magazíny
akvizice

15:05

15:15

CS: 8+

28:00

AR z neděle 12:20

14:55
15:00

magazín o hrách
původní tvorba

14:30 Hitparáda
původní tvorba

14:30 Máme rádi zvířata..
původní tvorba

15:00 Hraný/animovaný seriál
akvizice

15:05
15:10

CS: 8+ P 28:00
(bez AR)

15:15
15:20
15:25
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Koncepce programového schématu ČT:D
15:30
15:30 Zábav.vzdělávání
původní tvorba
15:35
CS: 8-12 P 28:00
(AR ve stejný den
15:40 následujícího týdne 13:00)

15:30 Zábav.vzdělávání
původní tvorba
CS: 8-12 P 28:00
(AR ve stejný den
následujícího týdne 13:00)

15:30 Zábav.vzdělávání
akvizice

15:30 Zábav.vzdělávání
akvizice

15:30 Zábav.vzdělávání
akvizice

CS: 8-12 P 28:00
(AR ve stejný den
následujícího týdne 13:00,
2.AR o víkendu)

CS: 8-12 P 28:00
(AR ve stejný den
následujícího týdne 13:00,
2.AR o víkendu)

CS: 8-12 P 28:00
(AR ve stejný den
následujícího týdne 13:00,
2.AR o víkendu)

15:30 Zábav. vzdělávání
akvizice

15:30 Zábav. vzdělávání
akvizice
CS: 8+ 28:00

15:30

15:35

CS: 8+ 28:00
2.AR ze všedního dne 15:30

2.AR ze všedního dne
15:30

Zábavně-populární
Zábavně-populární
Populární formou zpracované
Populární formou
vzdělávací pořady pro
Populární formou zpracované Populární formou zpracované Populární formou zpracované
vzdělávací pořady pro starší
vzdělávání pro starší děti.
zpracované vzdělávání
starší děti. Atraktivní
vzdělávání pro starší děti.
vzdělávání pro starší děti.
vzdělávání pro starší děti.
děti. Atraktivní forma
Nejen v oblasti přírodních ,
pro starší děti. Nejen v
forma propojená s novými
Nejen v oblasti přírodních , Nejen v oblasti přírodních , Nejen v oblasti přírodních ,
propojená s novými médii.
ale i společenských věd.
oblasti přírodních , ale i
médii.
ale
i
společenských
věd.
ale
i
společenských
věd.
ale
i
společenských
věd.
15:50
společenských věd.
15:45

15:55

15:40

15:45

15:50

15:55

16:00

16:00 Zábav. vzdělávání
akvizice

16:05

16:10

16:00
Dětský hraný sitcom
akvizice

16:00 Máme rádi zvířata..
původní tvorba

CS: 8+ 28:00

CS: 8-12 P 28:00
(AR úterý 14:30)

AR z 7:00

16:15

Hraný sitcom pro starší děti před školou a po škole, s hl. postavami cca ve věku CS.
16:20

16:25

Zábavný magazín s dětmi a
zvířaty o chovatelství.

CS: 8+ 28:00
2.AR ze všedního dne
15:30
Populární formou
zpracované vzdělávání
pro starší děti. Nejen
přírodní vědy, ale i
společenské.

16:00

16:05

16:10

16:15

16:20

16:25
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Koncepce programového schématu ČT:D
16:30 16:30 Zábav.vzdělávání
původní tvorba
16:35
16:40

CS: 4-8 28:00 P
(AR ve stejný den
následujícího týdne 9:00)

16:30 Zábav.vzdělávání
původní tvorba

16:30 Zábav.vzdělávání
akvizice

16:30 Zábav.vzdělávání
akvizice

16:30 Zábav.vzdělávání
akvizice

CS: 4-8 28:00 P
(AR ve stejný den
následujícího týdne 9:00)

CS: 4-8 P 28:00
(AR ve stejný den
následujícího týdne 9:00)

CS: 4-8 P 28:00
(AR ve stejný den
následujícího týdne 9:00)

CS: 4-8 P 28:00
(AR ve stejný den
následujícího týdne 9:00)

16:30
16:35
16:40

Zábavně-populární
Zábavně-populární vzdělávací Zábavně-populární vzdělávací Zábavně-populární vzdělávací Zábavně-populární vzdělávací
vzdělávací pořady se
16:45
pořady se zvláštním důrazem pořady se zvláštním důrazem pořady se zvláštním důrazem pořady se zvláštním důrazem 16:30 Dobrodružný seriál
zvláštním důrazem na
hraný
na nejmenší věkovou
na nejmenší věkovou
na nejmenší věkovou
na nejmenší věkovou
nejmenší věkovou kategorii
akvizice
kategorii dětí. Atraktivní forma kategorii dětí, které se zde
kategorii dětí, které se zde
kategorii dětí, které se zde
16:50
dětí. Atraktivní forma
propojená s novými médii.
dozvědí odpovědi na mnoho dozvědí odpovědi na mnoho dozvědí odpovědi na mnoho
propojená s novými médii.
svých otázek, proč nebo jak. svých otázek, proč nebo jak. svých otázek, proč nebo jak.
CS: 8+ P 56:00
(bez AR)
16:55

Atraktivní dobrodružný seriál
pro starší děti.

17:00
17:05

16:30 Dobrodružný seriál 16:45
hraný
akvizice
16:50
CS: 8+ P 56:00
(bez AR)

16:55

Atraktivní dobrodružný
seriál pro starší děti.

17:00
17:05

17:00 Kouzelná školka

17:10

CS: 4-8 P
28:00
(AR 8:30 následujícího dne, páteční v pondělí)

17:10

17:15

Oblíbené pásmo pro nejmenší s loutkami Františka, Fanynky a moderátory M. Nesvadbou, J. Molavcovou, M. Reifovou a L. Trojanem.

17:15

17:20

17:20

17:25

17:25
17:30 Cvičení
(původní tvorba)

17:30

CS: 4-8 P

17:35

10:00 (bez AR)

17:30
17:35

Jednoduché a zábavné cviky, které dětem představí různé pohybové aktivity. A třeba je i přimějí zvednout se na chvíli z gauče nebo od počítace a protáhnout se.

17:40
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Koncepce programového schématu ČT:D
17:45
17:50
17:55
18:00
17:45 PLANETA YÓ
17:45 Pohádka

18:05
CS: 8-12 P 60:00
(AR 13:30 následujícího dne, čtvrteční v pondělí)

CS: 8+ R 60:00
(repríza z neděle 13:05, ČT1)

Zásadně modernizované pásmo se zajímavostmi z e světa 21. století pro starší holky, kluky i mimozemšťany. Tržiště senzací střídají tematizované
moderátorské vstupy a atraktivní akviziční seriály.

Klasická televizní pohádka.

18:10
18:15
18:20
18:25
18:30

17:45 Lifestyle pro kluky a holky: Co frčí?
původní tvorba

17:45 Tajemství vědy a techniky
původní tvorba

CS: 8-12 P 28:00
(AR pondělí 14:30)

CS: 8+ P 28:00
(AR pátek 14:30)

17:45
17:50
17:55

Všechno co je FREE, COOL a IN pro starší děti. Atraktivní vědecko-populární pořad pro děti s
Včetně aktuálního kulturního, sportovního a
přesahem i ke starším CS. Poznávání vědy a
dalšího servisu.
techniky pomocí pokusů a zážitků.

18:00
18:05
18:10
18:15

18:15 Seriál pro děti - hraný český
původní / příp. archiv

18:15 Seriál pro děti - hraný český
původní / příp. archiv

CS: 8+ P/R 28:00
(AR pátek 13:30)

CS: 8+ P/R 28:00
(AR pátek 14:00)

18:20
18:25
18:30

18:35

18:35

18:40

18:40
18:45 Večerníček
archiv/pův.tvorba

18:45

18:45

18:50

18:50
CS: 4+ 10:00 P/R
(AR po-pá 12:30)
Animované klasické krátké příběhy z pokladnice ČT.

18:55

18:55

19:00

19:00
19:00 Legendární animované seriály
akvizice

19:05

19:05

19:10

19:10
CS: 4-8 P 28:00
(bez AR)

19:15

19:15

19:20

19:20

19:25

19:25

19:30

19:30
19:30 Zábavné "uhozené" animáky pro starší a dospělé děti
akvizice

19:35

19:35

CS: 8+ P 28:00
(bez AR)

19:40

19:40

19:45
19:50
19:55
20:00

19:45

21. února 2013

19:55 Dobré zprávy CS: 6+ P 5:00

Tisková
konference
České
televize
(AR
pondělí-neděle
12:50) - Výběr zajímavostí
z domova,
ze světa a ze sportu pro nejmenší, včetně počasí.
přepínací self 02:00

19:50

20

19:55
20:00

Dětský kanál – další kroky

•

Dětský kanál bude mít 6 měsíců na precizaci programového
schématu a výběr nejlepší možné tvorby z dílen TPS České
televize, kterou uvede v příštím roce.

•

V následujících měsících bude spolupracovat také s odbornou
veřejností a představí další podrobnosti rozvoje kanálu.

•

Příprava webových stránek dětského kanálu.

21. února 2013
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Nové pojetí vysílání kulturních pořadů v ČT
Petr Dvořák, generální ředitel ČT
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Kultura v ČT – současný stav

•

Kulturní pořady vysílá Česká televize na svých programech ČT1 a ČT2,
popřípadě na zpravodajském kanále ČT24. Tyto kanály mají svou ucelenou
identitu, kde kultura je pouze dílčí součástí.

•

Vysílání je vklíněno mezi ostatní program, neumožňuje věnovat se
tématům uceleně a pracovat s kontextem.

•

V hlavním vysílacím čase vysíláme zpravidla pouze kulturní události širšího
společenského významu. Pořady svého zájmu si diváci musejí aktivně
vyhledat a zpravidla přijmout okrajovější vysílací čas.

•

Ve stávajícím vysílání se věnujeme ponejvíce hudbě, filmu a divadlu.
Prostor uvnitř multižánrových kanálů v současné době neumožňuje
kulturní vysílání tematicky rozšiřovat.

21. února 2013
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Kultura v ČT - nový přístup

•

Vysílání kulturních pořadů široké škály patří k jedné ze základních
funkcí veřejnoprávního média. Pořadům z oblasti kultury chce ČT
věnovat prostor odpovídající roli veřejnoprávního média.

•

Strategií České televize je nabízet program různým diváckým skupinám.
Zájemcům o kulturní pořady chce nabídnout pravidelný, strukturovaný
a logicky ucelený vysílací prostor.

•

Vlastní vysíláním chce Česká televize podpořit kulturní dění v České
republice a svými pořady k němu aktivně přispívat.

•

ČT chce být partnerem odborné veřejnosti a nabídnout prostor pro
prezentaci i diskusi nejen o umění, ale také kultuře a společenských
trendech.

21. února 2013
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Řešení = samostatný kulturní kanál

•

Samostatný kulturní kanál umožní věnovat pořadům hlavní vysílací čas
a řadit je do pravidelných a strukturovaných tematických bloků.

•

Z hlediska zpracování nabídne možnost věnovat se tématům
v logickém kontextu, zařazovat pořady za sebe tak, aby na sebe
navazovaly a problematiku rozšiřovaly či doplňovaly.

•

Významnou součástí budou zpravodajské a publicistické pořady
věnované kultuře.

•

Výhodou bude možnost rozšiřovat vysílání v oblasti kultury a umění
tematicky.

•

Kulturní kanál přispěje nejen k prezentaci, ale i k rozvoji české kultury.

21. února 2013
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Logo kulturního kanálu
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Řešení = místo jednoho kanálu dva

•

Divákům nabídneme na jedné vysílací frekvenci dva nové tematické
programy: dětský kanál ČT:D bude vysílat od 6 do 20 hod, ve 20 hod
se promění v kulturní kanál ČT art.

21. února 2013
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Dva kanály v jednom

•

Děti získají vlastní kanál s desítkou pravidelných programových oken
denně.

•

Kultura získá poprvé v historii ČT pravidelné a ucelené vysílání
v hlavním vysílacím čase.

•

Oba kanály jsou od sebe odděleny také organizačně. Každý má vlastní
projektové a programové vedení a rozpočet.

•

Dva programy na jednom kanále jsou v zahraničí běžným modelem pro
pozvolný, evoluční start tematických kanálů.

•

Cílovým řešením jsou dva svébytné kanály.

21. února 2013
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Nové pojetí vysílání kulturních pořadů v ČT
Tomáš Motl, výkonný ředitel ČT art
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Kultura ve vysílání ČT1 – současný stav
•

Oblast kultury se do vysílání nasazuje dle aktuálního dění mimo pravidelné
programové schéma.

•

Jedná se zejména o:

•

•

hudební koncerty (série výročních koncertů, adventní koncerty apod.)

•

vyhlašování významných cen, kulturní akce a festivaly (14 akcí v roce
2013)

Akce nabízí ve formě živých přenosů či záznamů a/nebo reportáží a rozhovorů
ve zpravodajství.

21. února 2013

Tisková konference České televize

30

Kultura ve vysílání ČT2 – současný stav
přibližně 20 pravidelných pořadů mimo prime-time
•

Divadlo: Kulturní sobota (So, 21:00 hod)

•

Hudba: Dechovka (So, 9:25),
ČT live (Pá, 23:20 hod),
Zahraniční hudební klub (Út 00:10)

•

•

Film: Velikáni filmu (Po 22:00, Pá 21:45),
Chodníky slávy (Út 22:30), Filmový klub
(Po 23:35, So 00:00), Světové filmové
perly (St 22:30 ), Zahraniční film (Čt
14:40), Filmové návraty (Ne 12:10),
Zahraniční film (Ne 00:45)
Vyhlašování významných cen, kulturní
eventy a festivaly
(přímé přenosy a záznamy)

21. února 2013

•

Dokumenty a dokumentární cykly:
Šumné stopy (St 21:30), Legendární
inscenace (So 13:55), Těžká léta
československého filmu (So 21:00)

•

Zahraniční dokumenty a
dokumentární cykly: Svět umění
(So 11:40), Památky světa (So 13:30),
Dokumentární klub (Ne 23:30)

•

Televize: Úsměvy (So 8:20)

•

Kulturní magazíny: Artmix (St 22:55),
Divadlo žije (So 7:55), Film 2013
(Pá 16:30, aktuální reprízy na ČT 24
v So 10:30, Ne 16:30), Terra Musica
(St 22:55), Třistatřicettři Literární revue
(St 22:55).

Tisková konference České televize
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Koncepce kulturního kanálu ČT art
•

Tematické bloky

•

Pestrost forem a stopáží

•

Zastoupení všech kulturních oblastí a oborů

•

Využití stávajících pořadů

•

Reálná kombinace archivních pořadů, akvizice, nových formátů a stávajících
pořadů

21. února 2013
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ČT art – koncepce programového schématu Po – Pá
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

20:00
20:05
20:10
20:15

20:00 Události v kultuře
RZ

20:00 Události v kultuře
RZ

20:00 Události v kultuře
RZ

20:00 Události v kultuře
RZ

20:00 Události v kultuře
RZ

20:20
20:25
20:30
20:35
20:40
20:45
20:50
20:55
21:00
21:05
21:10
21:15
21:20

Gong

Gong

Gong

Gong

Gong

20:25
"ČT LIVE"
současná česká hudba

20:25
KULTURNÍ MAGAZÍNY
Artmix
333
Terra Musica
Canale Grande

20:25
PERLY ČESKÉHO DOKUMENTU
přehled autorských dokumentů
a jejich tvůrců

20:25
PROVĚŘENO ČASEM
to nej z českých cyklů
(Big bít, Legendy folku….)

Velké maličkosti

Velké maličkosti

Velké maličkosti

Velké maličkosti

21:30
KDO ČTE, TEN ŽIJE
světem literatury

21:30
"Film 2013"
magazín o filmu

22:00
DOKUMENT/CYKLY
volné zaměření
(nová výroba i archiv)

22:00
KULTURNÍ BEDEKR
praktický průvodce kulturním
Českem, Evropou a světem

20:25

21:25
Z PRVNÍ ŘADY
21:30
divadelní, baletní, operní
21:35
představení,
21:40
koncerty vážné hudby
21:45
21:50
21:55
22:00
22:05
22:10
22:15
22:20
22:25
22:30
22:35
21.
února 2013
22:40

21:30
GALERIE KAVKY
("SVĚT UMĚNÍ")
pořady (dokumenty) o
výtvarném umění

21:30
KLOBOUK DOLŮ
dokumentární portréty
osobností
(domácí i akvizice)
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ČT art – koncepce programového schématu Po – Pá
PONDĚLÍ
22:45
22:50
22:45
22:55
AŤ HODÍ SLOVEM
23:00
23:05
kritická talk show
23:10 s hlavním zaměřením na divadlo
23:15
(studio)
23:20
23:25
23:30
23:35
23:40
23:45
23:50
+23:55
+0:00
+0:05
+0:10
+0:15
23:30
+0:20
SLOVENSKÉ OKNO
+0:25
kultura našich sousedů
+0:30
/
+0:35
STUDENTSKÉ OKNO
+0:40
+0:45
každý začátek je lehký
+0:50
+0:55
+1:00
+1:05
+1:10
+1:15
+1:20
+1:25
21.
února 2013
+1:30

ÚTERÝ

22:45
AŤ HODÍ SLOVEM
kritická talk show
s hlavním zaměřením na
výtvarné umění
(studio)

23:30
ANIMACE STORY
animovaná tvorba

1:00
KLASIKA PŘED SPANÍM
klasická hudba

STŘEDA

22:45
AŤ HODÍ SLOVEM
kritická talk show
se zaměřením na hudbu
(studio)

23:30
HUDEBNÍ KLUB
jazz, etno, world music...
stávající akviziční okno

ČTVRTEK

22:45
AŤ HODÍ SLOVEM
kritická talk show
se zaměřením na literaturu
(studio)

23:30
NA POČÁTKU BYLO SLOVO
televizní a filmové adaptace
literárních děl
/
PŘESAHY
širší pojetí
(muzikály, písničkáři aneb
zhudebněná poezie, výtvarné
divadlo...)

0:30
STARÉ ARCHIVY ČESKÉ
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PÁTEK

22:45
AŤ HODÍ SLOVEM
kritická talk show
se zaměřením na film a TV
(studio)

23:30
NOČNÍ ROCKOVÁNÍ
rokové a popové hvězdy a jejich
vystoupení

1:00
KLASIKA PŘED SPANÍM
klasická hudba
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ČT art – koncepce programového schématu So, Ne
SOBOTA
20:00
20:05
20:10
20:15

NEDĚLE

20:00 Události v kultuře
RZ

Gong
20:20
20:25
20:30
20:35
20:40
20:45
20:50
20:55
21:00
20:25
21:05
JE NÁM CTÍ...
21:10
komponovaný večer k výročí či
21:15
narozeninám osobností
21:20
21:25
/
21:30
VEČERY NA TÉMA
21:35
(cokoliv - od literatury k popu)
21:40
/
21:45
EVENTY
21:50
21:55
22:00
22:05
22:10
22:15
22:20
21.
února 2013
22:25

SOBOTA

22:30
20:00 Týden v kultuře
22:35
22:40
RZ
22:45
22:50
22:55
Gong
23:00
22:30
23:05
KINO SVĚT
23:10
20:25
Evropský a světový film
23:15
(nepřístupný)
"DIVADLO ŽIJE"
23:20
23:25
světem divadla
23:30
23:35
23:40
23:45
23:50
+23:55
+0:00
+0:05
+0:10
+0:15
+0:20
20:55
+0:25
KINO SVĚT
+0:30
+0:35
Evropský a světový artový film
00:00
+0:40
(přístupný)
+0:45
TEČKA SOBOTNÍ NOCI
+0:50
kontaktní pořad s hudbou a slovem
+0:55
+1:00
+1:05
+1:10
+1:15
+1:20
+1:25
Tisková konference+1:30
České televize

NEDĚLE

22:30
KLASIKA PŘED SPANÍM
klasická hudba

00:00
STARÉ ARCHIVY ČESKÉ

35

Kulturní kanál – další kroky

•

Kulturní kanál bude mít 6 měsíců na precizaci programového
schématu a výběr nejlepší možné tvorby z dílen TPS České
televize.

•

V následujících měsících bude spolupracovat také s odbornou
veřejností a představí další podrobnosti rozvoje kanálu.

•

Náměty bude sbírat také od diváků.

•

Navazujícím projektem budou webové stránky kulturního kanálu.

21. února 2013
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Shrnutí
Petr Dvořák, generální ředitel ČT

21. února 2013
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Shrnutí - ČT:D a ČT art novou službou veřejnoprávní televize
•

Česká televize spustí v září 2013 dva tematické kanály
– kanál pro děti a kanál o kultuře.

•

Oba kanály budou vysílat na jednom okruhu. Mezi šestou hodinou
ranní a osmou hodinou večerní si diváci zapnou dětský kanál ČT:D.
Po osmé hodině večerní poběží vysílání kulturního kanálu ČT art.

•

Děti získají poprvé v historii ČT ucelené celodenní schéma
a pevná programová okna. Program bude přehledný,
strukturovaný a předvídatelný.

•

Kulturní pořady získávají poprvé v historii České televize
pravidelný prostor v hlavním vysílacím čase. Kultura a péče
o kulturu se stává samostatným a uceleným tématem vysílání ČT.

21. února 2013
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Děkujeme za pozornost.
Petr Dvořák
Generální ředitel České televize

21. února 2013
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