
Netištěné přílohy 
 
ČT sport – realizované přenosy 
 
Lední hokej 
V roce 2017 jsme nabídli fanouškům ledního hokeje opět velice pestrou nabídku. Tradičně na našich 
obrazovkách nechybělo mistrovství světa v ledním hokeji se studiem přímo v místě konání. Utkání naší 
reprezentace patřila k nejsledovanějším pořadům v tomto kalendářním roce. 
 
Lední hokej: MS 2017 Francie a Německo 

 Termín: 5. - 21. května 2017 
 Česká stopa: účast česká reprezentace – prohra ve čtvrtfinále s Ruskem 0:3 
 168 hodin premiérového vysílání 

  

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Česko - Francie 14.5.2017 15,6 1 343 51,58 2 267 
Česko - Finsko 8.5.2017 14,9 1 291 32,86 2 499 
Česko - Kanada 5.5.2017 12,8 1 104 29,46 2 017 
Česko - Rusko 18.5.2017 12,4 1 075 54,22 1 930 
Česko - Norsko 11.5.2017 11,5 996 50,36 1 818 

 
Lední hokej: MS do 20 let 2017 Kanada 

 Termín: 26. prosince 2016 - 5. ledna 2017 
 Česká stopa: účast česká reprezentace – prohra ve čtvrtfinále s Kanadou 3:5 
 39 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Česko - Dánsko 29.12.2016 2,5 220 5,75 682 
Švýcarsko - Česko 27.12.2016 2,0 173 4,31 575 
USA - Rusko 4.1.2017 1,2 106 3,94 404 
Finsko - Česko 26.12.2016 1,1 97 6,59 264 
Česko - Švédsko 31.12.2016 1,0 87 2,26 347 

 
Z ledního hokeje v průběhu celého roku dále vysíláme Euro Hockey Tour, Euro Hockey Challenge, hokejovou 
extraligu a mnoho dalšího. 
 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % 

Euro Hockey Challenge 2017 1,7 143 6,11 

Euro Hockey Tour 2017 1,7 146,8 6,2 

Hokej: Tipsport Extraliga 1,3 109,3 3,7 

 
 
 
 
 
 



Fotbal 
Fotbalový kalendář v roce 2017 nenabízel šampionát dospělých i přesto jsme v nabídce fotbalových přenosů 
nezaostali. Divákům jsme přinesli živé přenosy z mistrovství Evropy do 21 let, přenosy z Poháru konfederací 
FIFA, mistrovství světa klubů a mnoho dalšího. Novinkou v našem vysílání bylo zařazení souhrnných sumářů a 
vybraných záznamů z anglické Premier League a španělské La Ligy. Mimořádný ohlas a velký úspěch měl ČT 
sport se zařazením přenosů z regionálních fotbalových soutěží v projektu Můj fotbal živě. Novinkou bylo také 
zařazení diskuzního pořadu Studio fotbal – Dohráno plus. 
 
Fotbal: ME do 21 let 2017 Polsko 

 Termín: 16. - 30. června 2017 
 Česká stopa: účast česká reprezentace – konec v základní skupině (výhra nad Itálií, prohry s Německem 

a Dánskem) 
 39 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Česko - Dánsko 24.6.2017 2,5 214 8,79 676 
Německo - Česko 18.6.2017 1,9 162 7,53 497 
Německo - Španělsko 30.6.2017 1,6 139 4,87 414 
Španělsko - Itálie 27.6.2017 1,6 139 4,79 411 
Česko - Itálie 21.6.2017 1,4 123 5,74 449 

  
Z fotbalu v průběhu celého roku vysíláme kvalifikační a přípravná utkání naší reprezentace, HET ligu, fotbalovou 
národní ligu, Ligu mistrů UEFA, Evropskou ligu UEFA a mnoho dalšího. 
 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Liga mistrů UEFA 2,4 210,1 7,1 669,4 
Evropská liga UEFA 2,1 177,5 6,2 605,2 
Fotbal: ePojištění.cz liga / HET liga 1,4 125,0 4,3 379,9 
Fotbalová národní liga 0,6 50,0 3,0 168,6 

 
Basketbal 
Rok 2017 nabídl basketbalovým fanouškům hned dvě velké události. ME v basketbalu žen, které se konalo 
v Praze a v Hradci Králové a ME v basketbalu mužů. Obě akce jsme našim divákům nabídli v přímých přenosech. 
 
Basketbal: ME žen 2017 Hradec Králové a Praha 

 Termín: 16. - 25. června 2017 
 Česká stopa: konec ve skupině 
 33 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Česko - Maďarsko 17.6.2017 1,0 84 3,74 291 
Ukrajina - Česko 16.6.2017 0,4 34 1,46 149 
Španělsko - Francie 25.6.2017 0,3 26 0,75 129 
Španělsko - Ukrajina 17.6.2017 0,3 25 1,88 88 
Turecko - Slovensko 16.6.2017 0,3 22 1,98 78 

 
Basketbal: ME mužů 2017  

 Termín: 31. srpna - 17. září 2017 



 Česká stopa: konec ve skupině 
 38 hodin premiérového vysílání 

  

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Rusko - Srbsko 15.9.2017 0,6 51 1,86 73 
Rumunsko - Česko 1.9.2017 0,6 48 1,53 144 
Slovinsko - Srbsko 17.9.2017 0,5 39 1,10 162 
Itálie - Srbsko 13.9.2017 0,4 31 0,93 123 
Česko - Španělsko 2.9.2017 0,4 31 1,82 120 

 
Z basketbalu jsme v průběhu celého roku také vysílali přípravná a kvalifikační utkání naší reprezentace, domácí 
soutěže, finále Českého poháru, vybraná utkání evropských pohárů a mnoho dalšího. 
 
Atletika 
 Neustále se snažíme rozšiřovat nabídku přenosů ze světa atletiky s tradičním důrazem na starty 
českých reprezentantů na světových a evropských šampionátech. Divákům jsme v roce 2017 nabídli také  
přenosy z MČR v hale i na dráze, ostravského halového mítinku Czech Indoor Gala, Zlatou tretru s rozloučením 
legendárního Usaina Bolta, celou sérii dálkových běhů RunCzech, ale i poděbradský EP v chůzi nebo přenos 
z berlínského maratonu. Velký divácký ohlas mají tradičně mítinky seriálu Diamond League. 
 
Atletika: MS 2017 Londýn 

 Termín: 4. až 13. srpna 2017 
 Česká stopa: kompletní sada medailí z oštěpu: zlato – Barbora Špotáková, stříbro – Jakub Vadlejch, 

bronz – Petr Frydrych 
 66 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
MS 2017 Londýn 8.8.2017 6,1 528 18,92 1 241 
MS 2017 Londýn 10.8.2017 5,4 468 17,39 1 309 
MS 2017 Londýn 12.8.2017 5,3 461 18,55 1 271 
MS 2017 Londýn 6.8.2017 5,0 435 14,12 1 064 
MS 2017 Londýn 13.8.2017 4,3 368 12,16 1 019 

 
Atletika: Halové ME 2017 Srbsko 

 Termín: 3. až 5. března 2017 
 Česká stopa: bronz – Adam Sebastian Helcelet (sedmiboj), bronz – mužská štafeta (4x400m) 
 19 hodin premiérového vysílání 

 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Halové ME v atletice 2017 Srbsko 1,5 127 4,72 658 

Halové ME v atletice 2017 Srbsko 0,6 55 7,81 134 

Halové ME v atletice 2017 Srbsko 0,4 37 3,94 164 

Halové ME v atletice 2017 Srbsko 3,4 290 7,75 663 

Halové ME v atletice 2017 Srbsko 2,7 236 9,61 808 

Halové ME v atletice 2017 Srbsko 1,0 88 7,66 274 

Halové ME v atletice 2017 Srbsko 3,8 325 13,89 648 

Halové ME v atletice 2017 Srbsko 3,6 313 9,01 772 

 



IAAF Diamond League 2017 
 Termín: květen až září 2017 
 Česká stopa: Jakub Vadlejch – opět celkový vítěz oštěpu, Barbora Špotáková – celková vítězka v oštěpu 
 14 mítinků, 28 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

IAAF Diamond League 2017 Lausanne 6.7.2017 2,2 187 6,79 483 

IAAF Diamond League 2017 Curych 24.8.2017 2,1 181 5,77 459 

IAAF Diamond League 2017 Monako 21.7.2017 1,8 155 5,90 366 

IAAF Diamond League 2017 Rabat 16.7.2017 1,7 145 4,45 372 

IAAF Diamond League 2017 Oslo 15.6.2017 1,6 138 4,16 401 

 
Atletika: Zlatá tretra 2017 
Termín: 28. června 2017 
Poslední start Usaina Bolta na Zlaté tretře 
5 hodin premiérového vysílání 
 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Zlatá tretra 2017 28.6.2017 2,5 218 10,02 851 

 
Biatlon 
 Stal se opravdu fenoménem a biatlonové přenosy se stále častěji stávají tím nejsledovanější z naší 
programové nabídky. Od počátku sezóny 2017/2018 jsme k tradičním přímým přenosům ze závodů Světového 
poháru zařadili navíc studia a ve večerních hodinách zařazujeme nový pořad Biatlon na mušce, který mapuje 
celý biatlonový den.  
 
Biatlon: MS 2017 Rakousko 

 Termín: 8. až 19. února 2017 
 Česká stopa: Gabriela Koukalová – zlato (sprint 7,5km), stříbro (vytrvalostní závod 15km), bronz 

(stíhací závod 10km), Ondřej Moravec – stříbro (vytrvalostní závod 20km) 
 26 hodin premiérového vysílání 

  
 
 
 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Závod s hromadným startem Ž - 12,5 km 19.2.2017 12,4 1 071 40,46 1 326 

Stíhací závod Ž - 10 km 12.2.2017 11,9 1 024 40,13 1 218 

Štafeta M - 4x7,5 km 18.2.2017 11,4 985 39,33 1 242 
Závod s hromadným startem M - 15 km 19.2.2017 11,3 979 38,95 1 146 

Stíhací závod M - 12,5 km 12.2.2017 11,0 949 33,95 1 130 

 
Biatlon: SP 2017 

 Termín: leden-březen, listopad-prosinec 
 Česká stopa:  6 zlatých, 5 stříbrných a 5 bronzových medailí 
 81 hodin premiérového vysílání 

 



Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

SP v biatlonu Ruhpolding: Stíhací závod Ž 15.1.2017 12,3 1 065 38,37 1 378 

SP v biatlonu Oberhof: Mass start Ž 8.1.2017 11,8 1 019 35,60 1 270 

SP v biatlonu Ruhpolding: Sprint Ž 14.1.2017 10,3 886 34,74 1 309 

SP v biatlonu Anterselva: Štafeta Ž 22.1.2017 10,2 881 33,57 1 257 

SP v biatlonu Anterselva: Mass start Ž 21.1.2017 9,5 820 36,44 1 084 

 
Tenis 
Pro fanoušky tenisu bylo vysílání v roce 2017 opravdu pestré. Ze světa jsme již tradičně vysílali grandslamový 
turnaj French Open, Davis Cup a Fed Cup. Největší novinkou a doslova chuťovkou pro tenisového diváka byly 
přímé přenosy z prvního ročníku Laver cupu, který hostila pražská O2 Aréna. Přenosy doprovázelo studio ČT 
Sport přímo z místa konání.  
 
Tenis: French Open 2017 

 Termín: 29. května až 11. června 2017 
 Česká stopa: Lucie Šafářová vyhrála společně s Američankou Mattekovou-Sandsovou ženskou čtyřhru, 

Karolína Plíšková nestačila v semifinále singlu na Rumunku Simonu Halepovou. Tomáš Berdych skončil 
v mužské dvouhře ve druhém kole. 

 60 hodin premiérového vysílání 
 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Simona Halepová - Karolína Plíšková 8.6.2017 4,0 346 14,17 793 
Caroline Garciaová - Karolína Plíšková, Elina Svit 7.6.2017 2,6 223 20,57 483 

Veronica Cepedeová Roygová - Karolína Plíšková 5.6.2017 2,0 171 6,98 455 
Bethanie Matteková-Sandsová, Lucie Šafářová - Ashl 11.6.2017 2,0 169 10,99 415 
Stan Wawrinka - Rafael Nadal 11.6.2017 1,7 146 10,55 404 

 
Tenis: Fed Cup a Davis Cup 2017 

 Termín: únor - září 2017 
 Česká stopa: české tenistky vyhrály, když ve finále porazily Francii, muži vypadli ve čtvrtfinále po 

prohře s týmem Francie  
 50 hodin premiérového vysílání 

 
 
 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

USA – Česko (Fed Cup) 23.4.2017 2,7 236 6,93 1 178 

Nizozemsko – Česko (Davis Cup) 17.9.2017 2,7 231 10,96 919 

Nizozemsko – Česko (Davis Cup) 16.9.2017 2,6 222 13,33 603 

USA – Česko (Fed Cup) 22.4.2017 2,3 198 6,02 791 

Nizozemsko – Česko (Davis Cup) 15.9.2017 1,6 135 6,64 806 

 
Tenis: Laver Cup 2017 Praha 

 Termín: 22. – 24. září 2017 
 Česká stopa: Tým Evropy s Tomášem Berdychem porazil v premiérovém ročníku turnaje výběr 

světových hvězd 
 Na programu ČT sport jsme odvysílali více než 18 hodin přímých přenosů 



 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Laver Cup 2017 Praha 23.9.2017 3,0 261 8,02 839 

Laver Cup 2017 Praha 23.9.2017 2,4 209 13,08 645 

Laver Cup 2017 Praha 22.9.2017 2,2 188 6,65 739 

Laver Cup 2017 Praha 22.9.2017 1,6 137 11,81 522 

 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

J&T Sparta Prague Open 2017 0,9 75,8 5,5 381,0 

Finále extraligy družstev 0,3 25,5 1,9 200,0 

UniCredit Czech Open 2017 0,2 21,1 2,0 114,5 
 
Z tenisu jsme v průběhu celého roku také vysílali vybrané domácí turnaje a tenisové turnaje vozíčkářů. 
 
Cyklistika 
Pro fanoušky cyklistiky zařazujeme každý rok do vysílání kompletní soubor světových šampionátů – MS v silniční 
cyklistice, MS i SP v dráhové cyklistice, MS i SP horských kol. Mimořádný divácký ohlas má každoročně proslulá 
Tour de France. Všechny tyto události vysíláme v přímých přenosech a doplňujeme je závěrečným sestřihem. 
Také Tour de France je doplněna o původní studia. 
 
Cyklistika: Tour de France 2017 

 Termín: 1. až 23. července 2017 
 Česká stopa: Roman Kreuziger – 24. místo 
 100 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Tour de France 2017 9.7.2017 2,3 200 13,44 656 

Tour de France 2017 16.7.2017 2,2 188 12,45 538 

Tour de France 2017 14.7.2017 2,0 173 14,97 406 
Tour de France 2017 15.7.2017 1,9 165 11,88 446 

Tour de France 2017 21.7.2017 1,9 163 15,11 506 

 
 
 
Cyklistika: MS 2017 Norsko 

 Termín: 19. - 24. září 2017 
 Česká stopa: Zdeněk Štybar – 14. místo 
 15 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

MS v silniční cyklistice 2017 24.9.2017 1,5 125 5,89 499 

MS v silniční cyklistice 2017 23.9.2017 1,2 102 5,19 274 

MS v silniční cyklistice 2017 24.9.2017 1,1 95 4,96 156 

MS v silniční cyklistice 2017 22.9.2017 1,0 90 4,12 244 

MS v silniční cyklistice 2017 24.9.2017 0,8 72 4,37 207 

 
 



Horská kola: MS 2017 Austrálie 
 Termín: 8. – 10. září 2017 
 Česká stopa: Jaroslav Kulhavý – 2. místo v cross-country 
 9 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
MS horských kol 2017 Austrálie 10.9.2017 0,4 30 1,71 87 

MS horských kol 2017 Austrálie 9.9.2017 0,2 21 4,93 61 

MS horských kol 2017 Austrálie 10.9.2017 0,2 13 3,21 71 

MS horských kol 2017 Austrálie - sumář 21.9.2017 0,1 10 0,86 13 

MS horských kol 2017 Austrálie 9.9.2017 0,1 7 4,79 7 

 
Horská kola: SP 2017 Česko 

 Termín: 20. – 21. května 2017 
 Česká stopa: Adéla Šafářová – 17. místo do 23 let; Jaroslav Kulhavý – 55. místo. 
 17 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
SP horských kol 2017 Česko 21.5.2017 1,6 141 9,12 298 

SP horských kol 2017 Česko 20.5.2017 1,1 95 6,43 187 

SP horských kol 2017 Česko 21.5.2017 0,6 56 3,70 129 

SP horských kol 2017 Česko 20.5.2017 0,6 55 4,13 119 

SP horských kol 2017 Česko 21.5.2017 0,6 52 3,01 71 

 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Vybrané francouzské klasiky 0,4 35,9 2,2 102,7 
MS v dráhové cyklistice 2017 Čína 0,3 26,9 2,0 138,9 
SP v dráhové cyklistice 2016/2017 0,1 10,3 1,0 71,7 

 
V pestré cyklistické nabídce jsme v průběhu celého roku vysílali také jednorázové klasiky jako Paříž-Roubaix 
nebo Liege - Bastogne - Liege, závody Světového poháru horských kol i v dráhové cyklistice, domácí 
šampionáty, ale také závody pro širokou veřejnost, jakými jsou například Kolo pro život s ČT sport na vrchol. 

 

Rychlobruslení 

To nejzajímavější pro fanoušky rychlobruslení jsme na programu ČT sport odvysílali v přímém přenosu. Jednalo 
se o čtyři šampionáty. 
 
Rychlobruslení: ME 2017 Nizozemsko 
Termín: 6. až 8. ledna 2017 
Česká stopa: Martina Sáblíková – stříbro ve víceboji 
6 hodin premiérového vysílání 
 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

5000m Ž (záznam) 7.1.2017 6,4 555 24,02 1 260 



1000m Ž (záznam) 8.1.2017 6,1 530 20,04 626 

500m Ž 8.1.2017 4,8 414 14,85 543 

500m Ž 7.1.2017 4,2 365 17,75 439 

 
Rychlobruslení: MS 2017 ve víceboji Norsko 

 Termín: 4. až 5. března 2017  
 Česká stopa: Martina Sáblíková – stříbrná medaile 
 2 hodiny premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Víceboj Ž 5000m 5.3.2017 4,4 379 18,98 554 

Víceboj Ž 1500m 5.3.2017 3,1 266 12,08 266 

Víceboj Ž 3000m 4.3.2017 2,1 179 13,84 333 

Víceboj Ž 500m (záznam) 4.3.2017 2,1 178 13,58 228 

 
Rychlobruslení: MS 2017 sprint Kanada 

 Termín: 25. – 26. února 2017 
 Česká stopa: Karolína Erbanová na čtvrtém místě 
 2 hodiny premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Sprint 1000m Ž 1.kolo 25.2.2017 1,2 108 3,98 188 

Sprint 1000m Ž 2.kolo 26.2.2017 1,0 89 2,92 177 

Sprint 500m Ž 1.kolo (záznam) 25.2.2017 1,0 83 2,59 107 

Sprint 500m Ž 2.kolo (záznam) 26.2.2017 0,7 61 1,48 151 

 
Rychlobruslení: MS 2017 Jižní Korea 

 Termín: 9. – 12. února 2017 
 Česká stopa: Martina Sáblíková – zlato na 5000m a stříbro na 3000m 
 4 hodiny premiérového vysílání 

 
 
 
 
 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

1500m Ž 12.2.2017 5,2 449 20,95 651 

1000m Ž 11.2.2017 4,0 343 19,25 531 

5000m Ž 11.2.2017 3,2 276 19,86 336 

3000m Ž 9.2.2017 1,5 130 15,59 221 

 
Krasobruslení 
Šampionáty v krasobruslení se těší velké oblibě především u dámského publika. Rok 2017 byl pro fanoušky 
krasobruslení velmi speciální, protože lednový evropský šampionát hostila Ostrava. Miroslav Langer se svými 
experty nabídl divákům jedinečnou podívanou doplněnou o studia z místa, zajímavá historická okénka i o 
medailónky názorně vysvětlující jednotlivé prvky a pravidla krasobruslení. 
 



Krasobruslení: ME 2017 Ostrava 
 Termín: 25. až 28. ledna 2017 
 Česká stopa: Nejlepší umístění zaznamenal Michal Březina, který se umístil na 12. místě 
 41 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Volné jízdy M 28.1.2017 2,4 208 5,92 811 

Volné jízdy sportovních dvojic 26.1.2017 2,4 207 5,32 646 

Krátký program sportovních dvojic 25.1.2017 1,8 152 3,92 594 

Krátký program M 27.1.2017 1,3 112 8,84 520 

Krátký program tanečních párů 26.1.2017 1,1 96 7,28 432 

 
Krasobruslení: MS 2017 Finsko 

 Termín: 29. až 31. března 2017 
 Česká stopa: Michal Březina si 18. místem zajistil účast na OH. 
 33 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Krátký program M 30.3.2017 0,8 72 7,39 242 

Volné jízdy Ž (záznam) 31.3.2017 0,5 45 2,00 101 

Krátký program tanečních párů 31.3.2017 0,5 42 5,41 210 
Krátký program Ž 29.3.2017 0,3 27 3,40 162 

Krátký program M (záznam) 30.3.2017 0,1 12 1,14 51 

 
Motorismus 
Program ČT sport také vysílá široké spektrum motoristických pořadů. Od tuzemských akcí, až po akce světového 
významu. 
 
Motorismus: Dakar 2017 

 Termín: 2. - 14. ledna 2017 
 Česká stopa: Do cíle se úspěšně dostalo 9 českých posádek. Nejlépe se umístil vůz Tatra, který pilotoval 

Jaroslav Valtr. Jeho posádka se umístila na osmém místě. 
 14 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Dakarské ozvěny 2017 8.1.2017 2,4 209 7,95 295 

Dakar 2017 3.1.2017 1,4 120 5,56 156 

Dakarské ozvěny 2017 13.1.2017 1,4 119 9,77 238 

Dakar 2017 12.1.2017 1,2 104 4,62 142 

Dakarské ozvěny 2017 11.1.2017 1,2 102 6,44 146 

 
Motorismus: Zlatá přilba 2017 

 Termín: 1. říjen 2017 
 Česká stopa: Václav Milík se stal po 21 letech prvním českým plochodrážníkem, který prestižní podnik 

ovládl 
 5 hodin premiérového vysílání 

 



Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

69. Zlatá přilba města Pardubic 2017 1.10.2017 1,5 133 7,26 506 

 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Janča 36. Valašská Rally Valmez 2017 0,2 21,5 1,4 24,5 
52. Rallye Šumava Klatovy 2017 0,3 28,0 1,4 30,0 
45. Rallye Český Krumlov 2017 0,3 27,6 1,6 28,1 
Agrotec Petronas Syntium Rally Hustopeče 2017 0,2 20,0 1,3 26,1 
Rally Bohemia Mladá Boleslav 2017 0,4 30,3 2,0 34,0 
Barum Czech Rally Zlín 2017 0,3 25,4 2,0 30,1 
38. SVK Rally Příbram 2017 0,2 17,8 1,2 18,8 

 
Z motorismu jsme v průběhu celého roku také vysílali Svět motorů, pořad, který mapuje tuzemskou 
motoristickou scénu, poprvé v historii programu jsme zařadili živé vstupy ze seriálu domácích závodů rally a 
mnoho dalšího. 
 
Cyklokros 
Ani tento v Česku velmi populární sport nesmí chybět v nabídce programu ČT sport. Pravidelně vysíláme 
světový šampionát, závody Světového poháru, domácí mistrovství republiky i TOI TOI Cup. 
 
Cyklokros: MS 2017 Lucembursko 

 Termín: 28. až 29. ledna 2017 
 Česká stopa: Kateřina Nash – 3. místo  
 5 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

MS v cyklokrosu 2017 Lucembursko 28.1.2017 2,6 227 10,32 387 

MS v cyklokrosu 2017 Lucembursko 29.1.2017 2,4 210 8,75 373 
MS v cyklokrosu 2017 Lucembursko 29.1.2017 2,4 204 9,02 363 

MS v cyklokrosu 2017 Lucembursko 28.1.2017 1,6 139 7,16 262 

MS v cyklokrosu 2017 Lucembursko 28.1.2017 1,1 98 6,18 171 

 
 
 
ME v cyklokrosu 2017 Tábor 
Termín: 4. – 5. 11. 2017 
Česká stopa: Tomáš Kopecký – stříbro mezi juniory, Nikola Nosková – bronz mezi ženami do 23 let 
7 hodin premiérového vysílání 
 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

ME v cyklokrosu 2017 Tábor 5.11.2017 1,9 165 8,10 432 

ME v cyklokrosu 2017 Tábor 5.11.2017 1,5 128 5,70 289 

ME v cyklokrosu 2017 Tábor 5.11.2017 1,4 121 5,92 275 

ME v cyklokrosu 2017 Tábor 5.11.2017 0,9 76 4,36 161 

ME v cyklokrosu 2017 Tábor 5.11.2017 0,4 38 2,61 116 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 



SP v cyklokrosu 2016/17 15.1.2017 3,8 326 12,84 507 

SP v cyklokrosu 2016/17 15.1.2017 3,3 282 11,19 421 

SP v cyklokrosu 2016/17 22.1.2017 2,2 188 7,39 323 

SP v cyklokrosu 2017/2018  25.11.2017 1,4 121 6,67 227 

SP v cyklokrosu 2017/2018  19.11.2017 1,2 106 4,70 216 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

TOI TOI Cup 2017 9.12.2017 2,1 182 10,59 379 

TOI TOI Cup 2017 2.11.2017 0,4 36 1,64 58 

TOI TOI Cup 2017 7.12.2017 0,3 27 1,25 42 

TOI TOI Cup 2017 19.10.2017 0,3 25 0,68 44 

TOI TOI Cup 2017 28.9.2017 0,3 23 1,69 63 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

MČR v cyklokrosu 2017 Hlinsko 7.1.2017 2,5 218 11,00 450 

MČR v cyklokrosu 2017 Hlinsko 8.1.2017 3,0 263 9,86 340 

 
Florbal 
Již tradičně zařazujeme v prosinci do našeho programu světový šampionát ve florbalu. V roce 2017 se jednalo o 
světový šampionát žen, který se konal v Bratislavě. Přímé přenosy utkání naší reprezentace byly obohaceny o 
studia. 
 
Florbal: MS 2017 Slovensko 

 Termín: 1. až 9. prosince 2017 
 Česká stopa: ČR – 4. místo 
 30 hodin premiérového vysílání 

 
 
 
 
 
 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Finsko - Česko 2.12.2017 1,3 114 5,37 390 
Norsko - Česko 4.12.2017 0,8 71 2,37 267 

Česko - Lotyšsko 1.12.2017 0,6 54 3,48 249 

Švédsdko - Finsko 9.12.2017 0,6 52 1,95 306 
Česko - Švédsko 8.12.2017 0,5 42 1,22 194 

 
Zimní sporty 
Od konce listopadu do konce března nabízíme našim divákům široké spektrum zimních sportů. Vedle akcí 
světového významu jako je například rakouská část Turné čtyř můstků i závody SP v alpském lyžování, série 
běžeckých závodů Ski Classics (do té patří i tradiční Jizerská 50) nebo SP a MS v jízdě na bobech a skeletonu je 
tu i nabídka špičkových tuzemských akcí jako jsou například City Cross Sprint Ostrava nebo Skiinterkriterium a 
akce pro širokou veřejnost jako Stopa pro život, SkiTour nebo zimní část S ČT sport na vrchol. Našim divákům 
jsme také přinesli vybraná utkání z curlingových šampionátů a z kvalifikace na ZOH. 
 
Skoky na lyžích: Turné 4 můstků Rakousko 



 Termín: 3. až 6. ledna 2017 
 Česká stopa: Jakub Janda 16. 
 8 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Turné čtyř můstků 2017 Rakousko 6.1.2017 2,3 196 7,08 546 

Turné čtyř můstků 2017 Rakousko 4.1.2017 1,8 157 11,10 354 

Turné čtyř můstků 2017 Rakousko 5.1.2017 1,8 155 5,88 329 
Turné čtyř můstků 2017 Rakousko 3.1.2017 0,8 72 5,43 150 

Turné čtyř můstků 2017 Rakousko 4.1.2017 0,1 11 6,54 30 

 
Alpské lyžování: SP Rakousko 

 Termín: leden a říjen 2017 
 Česká stopa: stoupající výkony „obojživelnice“ Ester Ledecké 
 18 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
SP v alpském lyžování 2016/2017 Rakousko 21.1.2017 3,8 332 17,60 802 

SP v alpském lyžování 2016/2017 Rakousko 15.1.2017 3,7 321 12,96 673 

SP v alpském lyžování 2016/2017 Rakousko 22.1.2017 2,7 233 9,81 505 
SP v alpském lyžování 2016/2017 Rakousko 22.1.2017 2,2 188 8,61 338 

SP v alpském lyžování 2016/2017 Rakousko 22.1.2017 1,9 160 6,49 177 

 
Klasické lyžování: Jizerská 50 

 Termín: 19. února 2017 
 Česká stopa: Kateřina Smutná – 1. místo mezi ženami 
 5 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
ČEZ Jizerská 50 19.2.2017 4,0 347,3 16,2 761,6 

Dostihy a jezdectví 
Na programu ČT sport věnujeme velký prostor dostihovému a jezdeckému sportu. Mezi nejvýznamnější akce na 
domácí půdě patří Velká Pardubická, CSI3*W Olomouc a Evropský pohár žokejů. Ve středu po poledních 
Sportovních zprávách zařazujeme do vysílání pravidelný blok aktuálních reportáží z jezdeckého sportu, jeho 
reprízu pak mohou fanoušci jezdectví sledovat o víkendu v dopoledních hodinách. Novinkou bylo zařazení 
záznamů z nejprestižnější jezdecké soutěže Global Champions League. 
 
Dostihy: 127. Velká pardubická 

 Termín: 8. října 2017 
 Česká stopa: Jan Kratochvíl – 1. místo 
 13 hodin premiérového vysílání 

 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
127. Velká pardubická s Českou pojišťovnou 8.10.2017 4,4 376 15,71 1 373 

 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 



Velikonoční steeplechase 1,1 93 3,82 129 

Velká jarní cena 0,9 81 4,80 209 

České derby 2017 1,0 84 5,43 154 

Cena zimní královny 0,7 60 4,59 124 

Cena prezidenta 0,8 66 2,14 176 

 
Světové hry 2017 Polsko 
 Poprvé v historii programu ČT sport jsme našim divákům nabídli vybrané přímé přenosy ze Světových 
her. Vysílání bylo doplněno večerním souhrnem, který shrnoval průběh jednotlivých závodních dnů. 
 

 Termín: 20. - 30. července 2017 
 Česká stopa: tři zlaté medaile – Sandra Mašková (kickbox), Adam Sedlmajer (slalom na vodních lyžích) 

a česká reprezentace v in-line hokeji. Dále jedna stříbrná a čtyři bronzové medaile 
 20 hodin premiérového vysílání 

 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Česko - Finsko 0,3 22 1,72 78 

Česko - Francie 0,2 19 1,28 57 

Švédsko - Švýcarsko 0,2 18 1,28 40 

Česko - Švédsko 0,1 12 1,15 57 

Česko - Polsko 0,1 12 0,63 37 

 
 
 
 
 
 
 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Světové hry 2017 Polsko 0,2 21 0,62 36 

Světové hry 2017 Polsko 0,2 17 1,05 37 

Světové hry 2017 Polsko 0,2 16 1,15 42 

Světové hry 2017 Polsko 0,2 14 0,78 32 

Světové hry 2017 Polsko 0,2 14 0,88 33 

 
Zahraniční soutěže 
V roce 2017 jsme na programu ČT sport věnovali velký prostor soutěžím světového formátu. Do vysílání jsme 
mimo jiné zařadili nejprestižnější evropské fotbalové soutěže Ligu mistrů a Evropskou ligu UEFA, další ročník 
atletických mítinků Diamond League, divácky velice populární Světový pohár v biatlonu, vybrané golfové 
turnaje v rámci PGA Tour , tenisové soutěže týmů Davis Cup a Fed Cup, hokejovou Euro Hockey Tour a další. 
 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

SP v biatlonu 2017 4,5 386,9 19,6 556,3 
Liga mistrů UEFA 2017 2,4 210,1 7,1 669,4 
Evropská liga UEFA 2017 2,1 177,5 6,2 605,2 
Euro Hockey Tour 2017 1,7 146,8 6,2 455,3 



Diamantová liga 2017 1,3 112,2 4,7 307,8 
Davis Cup 2017 0,9 80,4 4,8 319 
Fed Cup 2017 0,9 75,8 3,2 343,2 

 
Domácí soutěže 
Dále dáváme velký prostor domácím soutěžím, nejen 1. fotbalové lize a hokejové extralize, ale i ostatním 
míčovým sportům jako jsou basketbal, volejbal, házená, stolní tenis, florbal, futsal, malý fotbal, atd. 
 

Titul 
15+ 

Share % Rating % Rating 000 Reach 000 
Fotbal: 1. liga 3,3 0,8 72,8 221,0 
Hokej: Tipsport Extraliga 2,6 0,7 57,9 222,6 

Florbal: Tipsport Superliga 0,6 0,2 14,8 75,4 

Futsal: Chance extraliga 0,8 0,2 19,5 92,7 
Házená: Extraliga muži 0,9 0,3 23,3 83,7 
Volejbal: UNIQUA extraliga muži 0,8 0,3 25,9 103,3 
Basketbal: Kooperativa NBL 0,4 0,1 11,9 58,7 

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

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Česko - Katar 11.11.2017 2,0 168 5,47 665 
Česko - Island 8.11.2017 1,9 166 9,22 458 
Česko - Slovensko 24.3.2017 1,1 94 4,11 356 
Belgie - Česko 5.6.2017 0,2 17 2,15 58 

 
Vztah k českému sportu 
 

Titul Datum 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

MČR v cyklokrosu 2017 Hlinsko 8.1.2017 3,0 263 9,86 340 

Halové MČR 2017 Praha 26.2.2017 2,1 179 8,14 267 

MČR juniorů a akademiků ve sjezdovém lyžování 23.2.2017 0,9 74 6,33 67 

Letní MČR v plavání 2017 9.7.2017 0,7 57 3,60 154 

MMČR Karting Třinec  23.8.2017 0,6 51 1,54 56 

MČR v plážovém volejbale 2017 3.9.2017 0,5 47 1,95 202 

MČR v půlmaratonu 2017 20.4.2017 0,5 43 3,06 76 

MČR v klasickém lyžování, Nové Město na Moravě 19.1.2017 0,5 39 3,70 33 

MMČR v závodech silničních motocyklů 2017 13.12.2017 0,4 34 1,55 35 

MMČR Motokros Opatov       5.7.2017 0,4 33 1,26 83 

 
 
 
Sportovní zprávy 

 

Titul 
15+ Celková 

stopáž (h) 
Počet 
vydání Rating % Rating 000 Share % 

Branky, body, vteřiny 6,7 575 16,82 65 363 

Sportovní zprávy (odpoledne) 0,3 25,3 2,2 81 195 



Sportovní zprávy (večer) 0,3 29,9 0,9 38 152 

 
 
Magazíny a zpravodajsko-publicistické pořady 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % 

Studio fotbal - Dohráno 0,6 51,9 3,2 

Magazín SP v alpském lyžování 0,6 50,7 3,3 

Magazín LM UEFA 0,4 31,5 1,9 

Studio fotbal - Extra 0,3 26,8 1,4 

Hokej den poté 0,3 27,9 1,4 

Můj fotbal 0,2 20,9 1,1 

Magazín SP v akrobatickém lyžování 0,2 21 1,2 

Cyklotoulky, Běžkotoulky 0,2 21,1 2,1 

Magazín Evropské ligy UEFA 0,2 19,4 1,1 

Čtyřka sport 0,1 11,1 0,9 

 
Děti a mládež 
 
Finále Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministryně školství 2017 

 Termín: březen až září 2017 
 14 hodin premiérového vysílání 

 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % 

Finále Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministryně školství 0,1 5,6 0,7 

 
Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 

 Termín: 25. – 28. června 2017 
 21 hodin premiérového vysílání 

 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % 

Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 0,2 17,1 1,2 

 
Zimní světová univerziáda 2017 Kazachstán 

 Termín: 30. ledna až 8. února 2017 
 9 hodin premiérového vysílání 

 
 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % 

Zimní světová univerziáda 2017 Kazachstán 0,3 23,5 1 

 
Světová univerziáda 2017 Tchaj-wan 

 Termín: 19. až 29. srpna 2017 
 14 hodin premiérového vysílání 

 



Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % 

Světová univerziáda 2017 Tchaj-wan 0,2 15,5 1,3 

 

Titul 
15+ 

Share % Rating % Rating 000 

MS U20 2018 USA 6,2 2,3 198 

EURO U21 3,6 1 84,6 

MČR juniorů a akademiků ve sjezdovém lyžování 6,33 0,9 74 

MS juniorů v biatlonu 2017 Slovensko 3,8 0,9 79,6 

EURO U17 Česko 2,7 0,4 32,5 

Toulon Turnament U19 1,9 0,3 29,2 

Mládežnické MČR klubů 2017 v hokeji 1,39 0,2 20 

MS juniorů v tenisu 2017, Prostějov 1,91 0,2 17 

MS juniorů ve snowboardingu 2017 Česko 1,5 0,2 21,3 

Sporťáček, Ostrava 1,06 0,1 9 

 
Sport handicapovaných 
 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Nejlepší handicapovaný sportovec České republiky a 0,2 20 0,61 47 

Turnaj ve sjednocené kopané, Zlín 0,1 10 1 9 

FERRMONT Prague Cup Czech Indoor 2017 0,1 9 0,8 8 

Paralympijský magazín 0,1 9,5 0,8 14 

Brno Cup 2017 0 3 0,34 2 

 
Dokumentární tvorba 
 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Jan Koller - kariéra snů 0,6 49 1,39 91 

Padesátka po padesáté I. 0,4 34 0,88 87 

Pan fair play 0,2 21 1,25 32 

Život na kole - Pavel Vršecký 0,2 16 0,9 20 

Josef Váňa 65 0,2 14 1,04 18 

 
Archiv 
 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Archiv Z: Jan Železný 0,7 60 2,22 151 
Archiv Z: ČSSR - SSSR 0,6 48 1,61 213 
Archiv Z: ČSFR - Kostarika 0,5 43 1,30 215 
Archiv Z: ČSSR - Kanada 0,4 36 2,11 137 
Archiv Z: Kanada - SSSR 0,4 36 0,96 146 
Archiv Z: ČSSR - SSSR 0,4 33 1,17 189 
Archiv Z: Kanada - SSSR 0,3 28 0,99 136 
Archiv Z: Kanada - SSSR 0,3 26 0,68 79 



Archiv Z: MS v atletice 1987 0,3 24 0,85 91 

 
Výroční pořady 
 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 

Sport roku 2017 0,5 45 1,09 154 
Londýnský návrat královny 0,4 38 1,63 82 
Čtverák 2017 0,4 37 0,99 46 
Sezona v sedle 2017 0,2 14 0,57 44 
Ve zpětném zrcátku 0,1 10 0,24 25 
Chvíle okouzlení 0,1 8 0,36 35 
Red Bull Air Race 2017 On Air 0,1 8 0,19 11 

 
Sport 2017 

Titul 
15+ 

Rating % Rating 000 Share % Reach 000 
Sport 2017: Fotbal 0,5 43 1,65 124 
Sport 2017: MS v atletice 0,4 38 1,94 87 
Sport 2017: Hokej 0,4 33 1,16 103 
Sport 2017: Míčové sporty 0,4 32 1,12 88 
Sport 2017: Atletika 0,4 31 1,37 79 
Sport 2017: Zimní sporty 0,3 24 0,86 103 
Sport 2017: Mimořádné výkony 0,3 24 0,87 38 
Sport 2017: Vodní sporty 0,3 23 0,83 50 
Sport 2017: Cyklistika 0,2 21 1,37 31 
Sport 2017: Tenis 0,2 14 0,50 37 
Sport 2017: České ligy a závody 0,1 12 1,21 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PŘÍLOHA / TVŮRČÍ PRODUCENTSKÉ SKUPINY – VÝBĚR 
POŘADŮ 

Pořady ve vývoji  - údaj k 31. 12. 2017 
Pořady ve výrobě   - údaj k 31. 12. 2017 
Pořady vyrobené, odvysílané  - údaj za období 1. 1. – 31. 12. 2017  
Pořady vyrobené, neodvysílané - údaj za období 1. 1. – 31. 12. 2017 
Pořady běžící    - údaj za období 1. 1. – 31. 12. 2017 
(poznámka pro všechny TPS) 
 
 
Tvůrčí producentská skupina hrané, zábavné a dětské tvorby / Jiřina Budíková, Brno 
 
Kreativní producent: Jiřina Budíková 
Výkonný producent: Karel Komárek 
 

 Pořady ve vývoji 
Četníci ze Znojma – volné pokračování seriálu 
Živá voda – distribuční pohádka na motivy původní tvorby K. J. Erbena  
Katrin – kriminální seriál ze současnosti, brněnská kriminálka v čele s kapitánkou Katrin  
Docent – třídílná krimisérie, jejímž ústředním případem je série vražd prostitutek v Praze 

 
 Pořady ve výrobě 
Labyrint III. – pokračování kriminálního seriálu 
Archimédes – televizní film o řeckém emigrantovi, který se snaží v Česku začít nový 

život  
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
Dobrovolní hasiči roku 2017 – předávání cen těm nejlepším dobrovolným hasičům 
z celé ČR 

 
 
 

Tvůrčí producentská skupina náboženské tvorby / Patrick Diviš, Brno, Praha, Ostrava 
 
Kreativní producent: Patrick Diviš 
Výkonný producent: Pavlína Hobzová (do 31. 5. 2017), Diana Tuyet-Lan Kosinová (od 1. 6. 
2017)     

 Pořady ve vývoji 
Domov můj II. (Cesty víry) – pořad o migraci a multikulturní společnosti 
Nesmiřitelní přátelé (Věda a víra) – příběhy vynikajících českých a slovenských vědců 
Po stopách českých betlémů – dokument o betlémech  
Kardinál Beran – cesta ke svatosti – dokumentární film o kardinálovi Josefu Beranovi 

 
 Pořady ve výrobě 
Čau, republiko! – soutěž pro české a slovenské děti o životě v první republice a odkazu 
TGM  
Za svobodné Brno – dokument o osvobození Brna 
Relikvie – dokument o uctívání posvátných ostatků 



Hvězdičky – české duchovní osobnosti, které ovlivnily současné české i světové myšlení 
Magické hlubiny – cyklus objevuje nejkrásnější podvodní místa České republiky 
Zrození svatovítských varhan – dokument o vzniku nových varhan pro Katedrálu sv. 

Víta 
 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství 
Cesty víry – cyklus dokumentů spojených tématem náboženské víry  
Uchem jehly – rozhovory s osobnostmi, jež nezapomínají na duchovní rozměr života 
Sváteční slovo – promluvy jedinečných osobností, které respektují křesťanské hodnoty 
 
 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Sýrie – dokumentární film o Sýrii, její historii a památkách 
Barbican: Zapomenutá mise – dokument o záchraně židovských dětí v lednu roku 1939 
Tomáš Halík – Dialogy – dokument, který dokládá intelektuální a duchovní šíři Tomáše 
Halíka a zároveň vykresluje zpětnou vazbu jeho posluchačů, žáků, následovníků i kritiků  
Poslední útěk Jeronýma Pražského – hraný film je věnován osudu Jeronýma 
Pražského, zachycuje poslední etapu jeho života 

 
 Pořady běžící 
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství 
Cesty víry – cyklus dokumentů spojených tématem náboženské víry  
Uchem jehly – rozhovory s osobnostmi, které nezapomínají na duchovní rozměr života 
Sváteční slovo – promluvy jedinečných osobností, jež respektují křesťanské hodnoty 
Domácí bohoslužby 
Zahraniční bohoslužby 

 
 
Tvůrčí producentská skupina dětské tvorby / Barbara Johnsonová, Praha 
 
Kreativní producent: Barbara Johnsonová 
Výkonný producent: Veronika Trčková 
 

 Pořady ve vývoji 
Pan Tau – nová pokračování známého seriálu  
Princezna a půl království – velká vánoční pohádka 
Čarovné hodinky – velká vánoční pohádka 
Pachatelé dobrých skutků – hraný komediální seriál ze života současných dětí 
Jezevec Chrujda – animovaný Večerníček 
Nové povídání o pejskovi a kočičce – animovaný Večerníček 
Kdopak by se čertů bál – animovaný Večerníček  
Sůva z nudlí (1 – 7) – animovaný Večerníček 
Příběhy od rybníka – hraný Večerníček se živými zvířaty  
Zahrádka pod hvězdami (8 – 13) – pokračování loutkového Večerníčku 

 
 Pořady ve výrobě 
 
Uzly a pomeranče – televizní rodinný film 
Malí, velcí detektivové – detektivní seriál pro děti 
Kouzelník Žito – velká vánoční pohádka 
Africká abeceda – zábavnou a tvořivou formou seznamujeme děti s africkými reáliemi 
Agent v kapse – zábavně vzdělávací seriál o tom, jak se mají děti chovat v krizových 

situacích 
Datová Lhota – zábavně vzdělávací seriál o světě počítačů 



Frnk z hnízda – zábavně vzdělávací pořad o životě ptačí rodiny 
Když se řekne naše země – zábavně vzdělávací pořad pro děti k výročí vzniku republiky 
LOGOhrátky II. – naučíme se správně dýchat, vyslovovat a pracovat s hlasem 
Mlsné medvědí příběhy – animovaný Večerníček 
Honza a beránek (1 – 7) – animovaný Večerníček 
Bílá paní na hlídání (díly 8 – 13) – pokračování animovaného Večerníčku 
Nejmenší slon na světě (14 – 20) – pokračování animovaného Večerníčku 
Pat a Mat (14 – 52) – pokračování známého seriálu 
Tarbíci (14 – 20) – pokračování animovaného Večerníčku 
Žížaláci (27 – 39) – pokračování animovaného Večerníčku 
Letem světem aneb cestování Jonáše Kokošky – animovaný Večerníček 
Pohádky z mechu a kapradí (1 – 13) – obarvování původních černobílých dílů 
Rosa a Dara a jejich velké letní dobrodružství – animovaný film 
Zpívejte s námi (13 – 16) – pokračování animovaných českých lidových písniček 

 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
 
Anděl Páně 2 – koprodukční filmová pohádka 
Nejlepší přítel – velká vánoční pohádka 
Mazalové II. – komediální seriál pro děti 
Anča a Pepík (1 – 7) – animovaný dobrodružný seriál pro starší děti 
Vyrobeno s láskou – krátký hraný příběh určený pro mezinárodní výměnu EBU drama 
Novinky z přírody – čerstvé zprávy o tom, co se děje v naší přírodě 
Hodina zpěvu – písničkový pořad Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře 
Zpívejte s námi (1 – 12) – animované české lidové písničky 
Zahrádka pod hvězdami – loutkový Večerníček 

 
 Pořady běžící 
Wifina – lifestylový magazín pro děti 

 
 
Tvůrčí producentská skupina společenské publicistiky a dokumentaristiky / Petr 
Kubica, Praha 
 
Kreativní producent: Petr Kubica 
Výkonný producent: Marie Nedbálková (do 31. 5. 2017), Kateřina Kovářová (od 1. 6. 2017) 
 

 Pořady ve vývoji 
Baťa – hraný seriál o životních osudech rodiny Baťů v průběhu celého XX. století 
30-0-30 – dokumentární pořad seznamuje děti se světem minulosti a historií vynálezů 
Modlany Akkbar – ve vesnici Modlany na Teplicku se má stavět arabská vilová čtvrť 
Satanic Girls – dokument s dosud žijícími protagonistkami kapely, jež vznikla v polovině 

60. let 
Putování pomezím – státní hranice prochází krajinou a ovlivňuje i životy místních 

obyvatel 
Vietnamské pohádky (Čtení do ouška) – čtení z tradičních vietnamských pohádek 
Mateřská – přibližuje život během mateřské dovolené, strasti i slasti tohoto systému 
Souboj koučů – koučové osobního rozvoje pod kritickým dohledem vědců a církevních 
autorit pracují na vytvoření „dokonalého člověka“ z adeptů, kteří se přihlásili na televizní 
výzvu 
Politická píseň – na festivaly politické písně se někteří interpreti a hudebníci hrnuli, 
protože v nich viděli šanci se zviditelnit, jiní se takovým akcím, se střídavým úspěchem, 
snažili vyhýbat 
Poloostrov Krym – obraz složité politické situace na poloostrově Krym 



Herec a truhlář Majer – dokumentární extenze divadelní hry, jež se stala událostí 
sezony 
Sůl země – třídílný dokumentární cyklus na téma, jak se žije na Podkarpatské Rusi 
Jak se vaří politika – cyklus odkrývá zákulisí volebních kampaní politických stran při 
parlamentních volbách v roce 2017 
Bílá hora – nový pohled francouzského historika Oliviera Chalina na zásadní událost našich 

dějin 
Morava, krásná zem – nález literární památky mimořádného významu – tzv. Rukopis 
Mikulčický, který je podle předních historiků důkazem vyspělosti kultury Velké Moravy 
Hlas Sibiře – dokument zachycuje situaci v Rusku z pohledu dění na Sibiři 
Kiruna – projekt v sobě snoubí nadčasovou zápletku „nejmodernějšího“ města na světě 
s aktuálním akcentem proměny Evropy skrze migrační politiku 
TvMiniUni a zloděj snů – známé postavičky z dětského pořadu řeší záhadu podivně 
poslušných dětí v celovečerním filmu, kombinujícím prvky animovaného, loutkového a 
hraného filmu 
Černý na bílým – dokumentární antologie novodobé české hudební scény 
Návrat do Takeau – dokument o československé zdravotnické pomoci v kambodžském 
Takeu v 80. letech XX. století 
Králík Véna – zábavný cyklus pro mladší školní děti k rozvíjení slovní zásoby a 
vyjadřovacích dovedností 
Sedíme si za svým! – hudební workshopy a koncerty kapely The TapTap v českých věznicích 

František Kupka – dokument o životě a díle malíře a vizionáře 
Velké loutkařské dobrodružství – dokumentární cyklus o českém loutkářství 
Sudety zaniklé a žijící – na pozadí historických událostí sledujeme příběhy, které 
vykreslují události v pohraničních oblastech Československa mezi léty 1918–1952 
Dokushow! – lokální konflikty s přesahem pro celou zemi 
Fascinující svět včel – populární dokumentární seriál o včelách v našem životě 
Peacekeepers – dokumentární film hledá odpověď na otázku, do jaké míry se nám podařilo 
překonat dědictví po ekologické, materiální a morální devastaci způsobené pobytem sovětských 
vojsk na našem území 
Kasteláni aneb zámek na krku – seriál o každodenním životě kastelánů 
První na světě aneb proč pijeme – dokument o závislosti Čechů na alkoholu 
Kmeny 90 – střihový dokument o subkulturách devadesátých let v České republice 
Fenomén Spartakiády – dokument o dějinách spartakiádního hnutí 
 
 Pořady ve výrobě 
Šifry Jana Kapra – dokumentární film a záznam koncertu podle skladby Jana Kapra 
Testamenty z roku 1969 s dobovými světelnými efekty 
Zakázaný Bůh – cyklus silných příběhů křesťanů z období československé komunistické 

totality 
Papua: Nová Guinea – příběhy novoguinejských vědců 
Charlotta – dramatický příběh osudového setkání dvou osobností, které zásadně 
ovlivnily běh českých dějin: Charlotty Masarykové a TGM 
Surovost života a cynismus fantazie Vratislava Effenbergera – dokumentární portrét 
Žumpa – dokument inspirovaný statistikou americké agentury Bloomberg, která sestavila 
„žebříček zkaženosti“ více než padesáti zemí světa, v němž Česká republiku zaujímá 
první místo 
Rodina je nejvíc – dokusoap o rodinách, jimž z různých důvodů hrozí odebrání dítěte, a 
o tom, jak v krizi funguje systém sociální péče 
Videoart – dokument o zapomenuté výtvarné skupině, jež vznikla v Československu v 
roce 1972 
Akademické svobody – dokument o akademických svobodách a jejich respektování 
Komunismus – filmový román Karla Vachka o tom, že příští revoluce bude probíhat po 
internetu a úředníci budou vykonávat jen to, co si občané zvolí v referendech 



Kolem Mileny Jesenské – portrét Mileny Jesenské, která byla dlouho známá jako 
adresátka Kafkových dopisů (Dopisy Mileně), přítelkyně, milenka a múza slavného 
spisovatele 
Nikdo není jako já – životní a profesní příběh legendy československé, evropské a 
světové atletiky Heleny Fibingerové 
Česká architektura 58–89 – dokumentární cyklus 
Baroko – seriál ohledává a líčí vývoj baroka a jeho stylů na území dnešní ČR 
Gurmetlab – známý český popularizátor chemie Michael Londesborough zkoumá jídlo 
1968mm – dokumentární série o roce 1968, jenž představoval přelom XX. století, stal se 
svědkem společenských, politických a kulturních proměn, ovlivnil i myšlení následujících 
generací 
Pivní putování – námětem je kniha Zdeňka Susy, nazvaná Velká česká pivní kniha 
Příběhy z Kibery – rychlá urbanizace přivádí do měst více než polovinu lidstva a 
miliarda lidí dnes bydlí ve slumech 
FREM – dokumentární esej, která se zamýšlí nad základními otázkami lidské existence, 
na které kdysi dávalo odpověď náboženství; dnes je pro mnohé novým náboženstvím 
moderní věda  
Okupace očima okupantů – pět filmových dokumentárních povídek očima pěti režisérů 
ze zemí, které se účastnily v srpnu 1968 vojenské okupace Československa. 
Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli – inspirace z nedávné i dávnější 
minulosti 
Varga – dokument o Mariánu Vargovi, slovenském hudebním skladateli a hráči na 
klávesové nástroje 
Můj neznámý vojín – film je inspirován rodinným příběhem režisérky, jejíž prastrýc byl 
jedním z vojáků, kteří okupovali v roce 1968 Československo; po návratu domů, na 
Ukrajinu, nemohl unést vinu a spáchal sebevraždu 
Baroko – myšlenky a poselství, vepsané do architektury a krajiny 
Český žurnál 2017 – téma: Bratři Okamurové 
Umírání pro začátečníky – dokument hledá odpověď na otázku, zda jsme připraveni na 

smrt 
Uzamčený svět – dokusoap o lidech, kteří jsou za mřížemi 
Černé zlato – dvojdílný dokument o důlním neštěstí na dole Dukla v roce 1961 
Jmenuji se Hladový bizon – dokumentární portrét slepého a téměř hluchého Jana  

 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Příběhy 20. století – na pozadí příběhů zřetelně a srozumitelně vyvstávají společenské 
fenomény, popisující vztah jednotlivce a totalitní moci 
Provedu: Přijímač – dokumentární cyklus o Armádě České republiky 
Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017 – slavnostní předávání cen 
Czech Grand Design za rok 2016 – slavnostní předávání cen 
Maraton studentských filmů – blok složený ze studentských filmů, který byl promítán 
během Letní filmové školy v Uherském Hradišti a zároveň v komponovaném večeru ve 
vysílání ČT 
Expominuty 2017: Moc energie – dobrodružná výprava do budoucnosti energetiky 
Minuty z přírody – vizuálně atraktivní spoty představují zajímavé přírodní lokality, 
národní parky, chráněné krajinné oblasti, významné a pozoruhodné druhy zvířat a rostlin 
Čechoslováci v Gulagu – třídílná série líčí osudy lidí, kteří skončili v sovětských lágrech 
Český žurnál 2017 – témata: Hranice práce, Děti státu, Teorie rovnosti, Spolužáci 
Krajinou domova 2 – vizuálně výjimečný průvodce po neznámých krásách české krajiny 
Dračí pohádky (Čtení do ouška) – Monika Načeva čte vybrané pohádky o dracích  
Doutnák – cyklus o soudobé nezávislé hudbě 
Bratři za hrob – dokument o dvou bratrech, dětech vojáků sovětských okupačních vojsk 
 
 Pořady vyrobené, neodvysílané 



Svět podle termitů – portrét entomologa a biochemika doc. Jana Šobotníka z České 
zemědělské univerzity, předního světového specialisty na výzkum termitů 
Thom Artway – záznam koncertu známého písničkáře Thoma Artwaye 
Uniforma lidu (Lidové milice) – dokument o komunistických Lidových milicích 
v Československu 
Selský rozum – analytický průzkum vzestupů a pádů českého zemědělství po roce 1989 
Sedm podob Karola Sidona – dokumentární film o životních zvratech Karola Sidona 
Planeta Česko – dokument o místech, která připomínají měsíční krajinu 
Bo Hai – polohraný dokument o vietnamské komunitě z prostředí „vietnamské večerky“ 
Proti národní cti – dokumentární film o poválečném „potrestání nacistických zločinců, 
zrádců a jejich pomahačů” a o dobovém vyrovnání se s protektorátní minulostí 
Společný výslech – Dominik Duka a Karol Sidon – společný rozhovor  

 
 Pořady běžící 
Kouzelné bylinky – cyklus, který učí, jak nakládat s bylinkami a jak je správně používat 
TVMiniUni – dětská televize, která se nezalekne ani té nejvšetečnější otázky 
Průvan – filmový magazín s rozhovory a ukázkami tvorby studentů filmových škol a 
krátkometrážní nezávislé tvorby 
Nedej se – blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí 
Nedej se plus – představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního 
prostředí a dobrou věcí ve veřejném zájmu 
Nedej se Občanské noviny – servisní pořad o občanských inciativách a nevládních 
aktivitách, o jejich soubojích s porušováním zákona a předpisů na ochranu přírody  
Konfrontace Petra Fischera – kritická diskuse 
Náš venkov – cyklus snažící se zachytit nejen současné proměny českého venkova, ale 
také přibližovat tradiční hodnoty, výhody a nevýhody života na vesnici a osobitou práci 
občanů mimo města  
ASAP – týdenní literární revue 

 
 
Tvůrčí producentská skupina solitérní dramatické tvorby / Jan Lekeš, Praha 

Kreativní producent: Jan Lekeš  
Výkonný producent: Martin Lubomírský 

 Pořady ve vývoji 
Muž, který stál v cestě – politický thriller o životním osudu Františka Kriegla 
Salon Gruber – příběh z protektorátu, láska spojující dva protikladné světy 
Vlci a tak – netradičně pojatý detektivní příběh se společenským přesahem 

 
 Pořady ve výrobě 
Bůh s námi – historický film o českém stavovském povstání v letech 1618–1621 
Defenestrace 1618 – hraný dokument o pražské události, která zahájila třicetiletou válku 
Inspektor Max – detektivní seriál s Jurajem Kukurou v hlavní roli 
Sever – šestidílný příběh nadějného kriminalisty, který uvěří ve vyšší princip, za což je 
následně potrestán a z vyšetřovatele se stává vyšetřovaný 
Zločiny Velké Prahy – retro detektivní seriál ve stylu Hříšných lidí města pražského 

 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Monstrum – historické drama, příběh Otakara Švece, autora Stalinova sousoší v Praze 
na Letné 
Život a doba soudce A. K. II. – druhá řada seriálu 

 
 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Trojí život – situační komedie o bigamistovi v nesnázích 



 
 

Tvůrčí producentská skupina aktuální publicistiky / Andrea Majstorovičová, Praha 

Kreativní producent: Andrea Majstorovičová 
 

 Pořady ve vývoji 
Studenti na barikádách – dokumentární pořad k 30. výročí Listopadu 1989 

 
 Pořady ve výrobě 
To byl můj život? – hloubkové interview s významným českým literátem Pavlem 

Kohoutem 
Beneš 1918 1938 1948 – dokumentární pořad o prezidentovi Edvardu Benešovi 
 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Místopis TGM – dokumentární pořad k 80. výročí úmrtí prezidenta T. G. Masaryka 
Objektiv ČT24 – cestovatelský magazín  
Superdebata: Poslední slovo – dvouhodinová debata předsedů stran a celostátních 

lídrů  
 

 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Třetí republika – publicistický pořad o vývoji Československa mezi demokracií a totalitou 

 
 Pořady běžící 
Film 2017 – souhrn toho nejpodstatnějšího ze světa filmu 
Fokus Václava Moravce – měsíční publicistický speciál reflektující důležitá nadčasová 

témata  
Jasná řeč Josefa Chuchmy – kritický diskusní týdeník, reflektující kulturní a umělecké 

události  
Kultura+  – týdeník o událostech v umění a v kultuře 
Máte slovo s Michaelou Jílkovou – debatní pořad 
Objektiv – magazín zahraničních zajímavostí 
Otázky Václava Moravce – hlavní diskusní pořad České televize 
Zprávičky – denní zpravodajství na ČT :D pro děti školního věku 

 
 
Tvůrčí producentská skupina dokumentů a nových formátů / Dušan Mulíček, Praha 
 
Kreativní producent: Dušan Mulíček  
Výkonný producent: Pavel Plešák 
 

 Pořady ve vývoji 
Balkánem nahoru a dolů s Adamem Ondrou – cestopis s nejlepším lezcem 
současnosti 
Lovci starožitností – cyklus o hledání a renovaci starožitných věcí všude po ČR 
Sexuální dějiny Čechů – historie sexuálního života Čechů  
Stavba Janáček – dokument o stavbě Janáčkova hudebního centra 
Párování – zábavná dokusoap na téma seznamování na nejrůznější způsoby 
Brněnský sympaťák – komediální příběh o korupci v městské části jednoho českého 

města 
Soukromý život Čechů – dokusoap sledující postavy stojící před důležitou životní 

změnou 
Zlaté devadesátky – dokumentární cyklus o přelomovém období českého filmu 



Evropská příze – dokument o historii textilního průmyslu v Brně, moravském 
Manchesteru 

Aktuální dokument – cyklus o výrazných aktuálních událostech a jevech daného roku 
Můj život made in Czech Republic – dokureality prověřující, zda lze rok žít s českými 

výrobky 
Peoplemetr – lidé se dívají ve svých domovech na televizi a komentují ji 
Život je krátký – dokument o lidech, kteří se rozhodli dobrovolně ukončit svůj život 

eutanazií 
Božský hlas – koprodukční dokument o obdivovatelích Karla Gotta z různých konců 

světa 
Alfons Mucha – distribuční dokudrama o osobnosti a díle Alfonse Muchy 
Breaking news – satirický zpravodajský pořad o aktuálních událostech 
O politice – dokument s politiky, kteří odešli do politického důchodu 
Octobriana – dokument o velké komiksové mystifikaci 
Česká reklama – dokument o historii české televizní reklamy v letech 1989–2010 
Všichni za jednoho – akční znalostní soutěž pro děti 
Občanské fórum – hraný film jako portrét jednoho polistopadového týdne na maloměstě 
Soud nad Českou cestou – dokureality bilancující třicet let české demokracie 
Češi versus Češi – dokureality reflektující aktuální rozdělení české společnosti 
Fast food mania – dobrodružný cestopis po exotice zahraničních fastfoodových pokrmů 

v ČR 
Jak jsme vytvořili dnešek – střihové dokumenty charakterizující, jak byla utvořena 
česká současnost v ekonomice, životním prostředí a občanských hodnotách  
Nuly a jedničky – hravé objevování matematiky pro děti v životě kolem nás 
Retrotour – zábavná cestopisná reality po zemích bývalého východního bloku 
Offline – reality o tom, zda lze zvládnout bez znalostí a praxe náročné výzvy současného 
světa jen za pomoci chytrého telefonu s internetovým připojením 
Jak zůstat mladý – dokureality prověřující všechny aspekty stárnutí 
Slow TV – objevujeme krásu české tradice, krajiny a lidí na větší časové ploše, než jak to 
bývá v televizi běžné  

 
 Pořady ve výrobě 
Zlatá mládež 2 – dokureality, ve které zhýčkaná mládež získává jinou životní zkušenost 
Gruzínská čítanka – mezinárodní koprodukční cyklus portrétů gruzínských autorů 
Artzóna – diskuzní pořad o kultuře a umění pro ČT art 
Česká loutka – dokumentární cyklus líčící historii českého loutkářství 
MU 100 – dokument ohledávající minulost a současnost Masarykovy univerzity 
Počátky II. – časosběrný dokument o třech dívkách, které se musí vyrovnat se 
samostatným životem mimo bezpečí dětského ústavu bez pomoci rodičů 
Josef Váchal – dokument o výjimečné umělecké osobnosti 
Dunaj vědomí – putování po stopách kultovní alternativní kapely Dunaj 
The Vasulka Effect – portrét světově proslulé legendy a pionýra digitálního věku 
Woodyho Vašulky 
Čertovské pohádky – čtení před spaním na ČT :D o dobrodružstvích čertů 
Bačovy rozprávky – čtení před spaním na ČT: D s nejkrásnějšími a v českých zemích 
neznámými slovenskými pohádkami 
Kočování za pohádkou – čtení před spaním s romskými pohádkami pro všechny děti 

 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Lásky jedné plavovlásky – přímý přenos divadelní inscenace 
Horňácké slavnosti 2017 – přímý přenos z významné folklorní akce roku  
57. Zlín Film Festival – tradiční předávání cen na Mezinárodním filmovém festivalu Zlín 
Počátky – časosběrný dokument o třech dívkách, které se musí vyrovnat se 
samostatným životem mimo bezpečí dětského ústavu bez pomoci rodičů 



Dokumentární radost z Jihlavy 2017 – přímý přenos ze slavnostního zakončení MFDF 
Jihlava 

Z každého rožku trošku – čtení před spaním na ČT :D s uměleckým souborem Ondráš 
 

 Pořady běžící 
Náš venkov – dokumenty nejen o venkově 

 
 
 

Tvůrčí producentská skupina zábavné tvorby a lifestylu / Petr Mühl, Praha 
 
Kreativní producent: Petr Mühl  
Výkonný producent: Klára Dražanová 
 

 Pořady ve vývoji 
Bake off – reality show, soutěž o nejlepšího pekaře a cukráře 
Lidé a byty – lifestyle magazín o bydlení 
Kyberčuně v hustým internetu – vzdělávací pořad pro děti, prevence rizik a potíží dětí 
v online světě 
Na výletě s Moty – zábavně vzdělávací pořad zaměřený nejenom na bezpečnost dětí v 
silničním provozu 
Cena Gratias Tibi 2018 – ocenění nadace Člověk v tísni za občanskou aktivitu mladých 

lidí 
RecyVěci – jak s minimálními náklady vdechnout nový život starým věcem 
Pes roku – soutěžní pořad nejen pro pejskaře (talentová show) 
Finanční test národa – zábavně edukační pořad testující finanční gramotnost národa 
Digi Stopa – bezpečnost na internetu a počítačová kriminalita 
Farář na cestě – farář cestuje na motorce po zapomenutých církevních i světských 

památkách  
Rodné chaloupky – cyklus návštěv v rodných chaloupkách „největších Čechů“ 
Koňské stezky – agroturistický bedekr koňských stezek, rančů a zajímavých míst v ČR 

 
 Pořady ve výrobě 
Kde domov můj – zábavná kvízová hra zaměřená na znalosti o naší vlasti 
Kde domov můj Speciál – velký zábavní vědomostní pořad zaměřený na výročí 
s osmičkou na konci (1848, 1918, 1948, 1968) 
Manu a Matěj na cestě do Říma – cestovatelský pořad nejen o vaření s Emanuelem 
Ridim a Matějem Ruppertem 

 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Hlava rodiny – dokureality sledující měsíční hospodaření teenagerů s rodinným 

rozpočtem 
Zdravotní test národa – zábavně edukační pořad o současném zdravotním stavu české 

populace 
Česká hlava 2017 – slavnostní předávání cen za největší vědecké počiny a výzkumy 
Ceny paměti národa 2017 – slavnostní udílení cen laureátům, statečným lidem z ČR a 

SR 
Gratias Tibi – předávání cen nadace Člověk v tísni za občanskou aktivitu mladých lidí 
Taneční hrátky s Honzou Onderem – zábavná a hravá výuka základů různých tanců 
Sportovec roku 2017 – slavnostní vyhlášení novinářské ankety Klubu sportovních 

novinářů 
Dětská dopravní policie – vzdělávací pořad zaměřený na bezpečnost dětí v silničním 

provozu 
Čau Bambini – zábavně vzdělávací kurz italštiny pro nejmenší 
Nauč tetu na netu II. – zábavně vzdělávací pořad pro děti v oblasti internetu 



Hudební perličky Pavla Šporcla – pořad zábavnou formou poučuje děti o známých 
skladbách klasické hudby 

 
 Pořady vyrobené, neodvysílané 
České houslové legendy – dokumentární cyklus s Pavlem Šporclem 

 
 Pořady běžící 
Kde domov můj – zábavná kvízová hra zaměřená na znalosti o naší vlasti 

 
 
 

Tvůrčí producentská skupina vzdělávacích pořadů a nových formátů / Alena 
Müllerová, Praha 
 
Kreativní producent: Alena Müllerová  
Výkonný producent: Jiří Vlach 
 

 Pořady ve vývoji 
Emanuel Moravec – Anatomie zrady – hraná minisérie na téma zrady a kolaborace 
Psychopříběhy – seriál o legalizaci duše, i té nemocné 
Mosul – dokumentární film zachycuje z bezprostřední blízkosti boje v průběhu bitvy o 
Mosul mezi iráckou armádou a bojovníky tzv. Islámského státu 
Šachistka – detektivní seriál s mladou geniální šachistkou trpící Aspergerovým 
syndromem v roli amatérského detektiva 
Forman – dokumentární film o Miloši Formanovi 
Jiří Trnka – kulturní portrét chudého plzeňského chlapce, který vdechl život loutkám  
Sousedé – série dokumentárních filmů EBU, kde hlavním protagonistou každého dílu je 
člověk (a jeho rodina), který se odlišuje od majoritní části obyvatelstva 
Hlasy v hlavě – dokumentární portrét čtyř lidí úspěšně bojujících s duševní nemocí 
Fichtelberg – celovečerní film; dobrodružný příběh, odehrávající se v roce 1551 v 
Jizerských horách 
Lesní vrah – minimalistický film vycházející ze skutečných událostí; případ před dvanácti 
lety rozrušil širokou veřejnost: po českých a moravských lesích se pohyboval muž, jenž 
náhodně zabíjel 
Divadlo Na okraji – dokument o divadle, které bylo v letech 1969 až 1988 jedinečným 
zjevením české divadelní kultury 
Vodňanský & Skoumal – dokumentární film o legendární dvojici  
Říjen 1918 den po dni – záznam divadelního představení k 100. výročí založení 

republiky 
Mobilizace Luboše Dobrovského – distribuční dokument; příběh českého novináře, 
disidenta a politika, překladatele z ruštiny a polštiny, ministra obrany, kancléře prezidenta 
republiky a českého velvyslance 
Srdce regionu – dokumentární cyklus  o úspěšných projektech v regionech Čech a 

Moravy 
 
 Pořady ve výrobě 
GEN – Galerie elity národa – pokračování legendárního dokumentárního cyklu 

společnosti Febio  
Virus – distribuční film o nerovné lásce ženy středních let ze středostavovské rodiny a 
mladého floutka 
Baťa, první globalista – dokumentární film o československém podnikateli, králi obuvi, 
tvůrci světového obuvnického impéria a starostovi Zlína  
Myši patří do nebe – animovaný film pro děti a rodiče na motivy knihy Ivy Procházkové 



Ten okamžik – vybraní protagonisté starší 75 let v každé epizodě odhalují živým a 
poutavým způsobem svoje zážitky a zkušenosti, týkající se těch nejdůležitějších 
momentů ze svého života 
Zobák a jeho parta – dokumentární film o první generaci skateboardingu v českých 
zemích během let 1975–1989 
Čtyři v tom IV. – další série oblíbeného dokumentárního seriálu se zaměřuje na 
těhotenství, porod a rodičovství z perspektivy nastávajících otců 
Můj osmašedesátý – dokumentární film založený na vyprávění několika žijících 
fotoamatérů, kteří invazi osobně zaznamenali 
Všichni lidé budou bratři – celovečerní česko-slovenský koprodukční dokument o 
historii Československa; malé dějiny velké politiky vyprávěné přes příběh symbolu 
socialismu s lidskou tváří Alexandra Dubčeka  
Z lásky nenávist 2 – Domácí násilí na mužích – dokument o domácím násilí na mužích 
navazuje na film o domácím násilí na ženách Z lásky nenávist 
Zdeněk Matějček – Život je hra – dokumentární film o nové metodě nápravy vztahů v 
ohrožených rodinách. 
Bábovky – celovečerní film vzniká podle úspěšné knihy Radky Třeštíkové 
VONS – dokument k 40. výročí Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných 
Tančit svůj život – dokument o vzniku folklorní skupiny Vycpálkovci 

 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
O čo ide Idě – neuvěřitelný zájezd hráčů České filharmonie do romských osad na 
východním Slovensku a jejich spolupráce s Idou Kelarovou, souborem Čhavorenge a 
místními romskými dětmi 
Karel IV. očima Jiřího Fajta – nejslavnější český panovník trochu jinak, než jak ho 
známe z učebnic: pohledem ředitele Národní galerie v Praze, v souvislosti s ojedinělou 
česko-bavorskou zemskou výstavou 
Děti Online – tři příběhy o nejmladší generaci tzv. „digitálních domorodců“, pro které je 
internet nekonečným zdrojem zábavy a komunikace, ale i nových rizik 
Jan Patočka: darovat smrt – dokumentární film o jednom z nejvýznamnějších českých 
filozofů XX. století, natočený k 40. výročí jeho úmrtí a ke vzniku Charty 77, k jejímž 
prvním mluvčím Jan Patočka patřil 
Putování Davida Vávry ve vlastních stopách – architekt, herec, průvodce „šumnými 
městy“ a glosátor světa kolem nás slaví neokázale, ale originálně své životní jubileum 
Děti úplňku – probouzejí se v nich síly, které neumíme ovládat; nikdo neví, co vlastně 
prožívají, ani proč na ně má takový vliv Měsíc; žijí mezi námi a prožívají každodenní 
peklo na Zemi – rodiny a děti s diagnózou nejtěžšího autismu 
Kočka není pes I. – magazín, který zábavnou formu radí, pomáhá a vzdělává jednu z největších 
komunit v České republice – majitele domácích mazlíčků 
GEN – Galerie elity národa – pokračování legendárního dokumentárního cyklu 
společnosti Febio 
Trapný padesátky – komediální seriál se nebojí překročit povolenou padesátku 
Červená – dokument světově proslulé pěvkyně  
Normální autistický film – dokument sleduje pět obdivuhodných dětí, jež společnost 
shodně opatřila nelichotivou nálepkou „autista" 
Zpráva o mladé generaci: Generation What – sonda do myšlení mladých lidí, kteří 
svoje vzdělání získali či získávají v demokratické společnosti 
Bratříček Karel – tragické osudy českého legendárního zpěváka Karla Kryla polským 
pohledem  
Útěky na Kostariku – dokumentární cestopis 

 
  Pořady vyrobené, neodvysílané 
Český Pepík jede do Polska – distribuční film; hlavním hrdinou je naivní všeznalý, 
neschopný a všehoschopný český člověk z rodu Švejků 



Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov – mezinárodní koprodukční dokument o známém 
případu vězněného ukrajinského režiséra 
Nejpodivuhodnější kina světa – šest strhujících příběhů slavných kin, které vešly do 
dějin; každý díl série je příběhem zakladatele, příběhem kina, místa a někdy i celé země 
Kočka není pes II. – magazín, který zábavnou formu radí, pomáhá a vzdělává jednu z největších 
komunit v České republice – majitele domácích mazlíčků 
Na vlastní nohy – cestopisný cyklus o událostech na konkrétních destinacích  
Manželské etudy po 35 letech – pokračování úspěšného cyklu režisérky Heleny 
Třeštíkové  
Rovnýma nohama – časosběrný dokument ze života dětí, jež v osmnácti letech musí 
opustit dětský domov 
CZECH TEK – dokumentární film o „technařích“ a o techno scéně devadesátých let 
Máma z basy – dokumentární film, který sleduje osudy matek ze specializovaného 
oddělení ve Věznici Světlá nad Sázavou 
Sbohem děcáku – časosběrný dokument sleduje nelehkou cestu tří mladých lidí z 
dětského domova 
Podtrženo, sečteno! – seriál o finanční gramotnosti 
Strnadovi – 35 let spolu; příběh z cyklu Manželské etudy režisérky Heleny Třeštíkové 
Tudy cesta vede – dokument o mladých lidech s kombinovaným postižením, kteří 
studují Praktickou školu v Jedličkově ústavu 
Neptun – stylizovaný dokument pojednává o Operaci Neptun z roku 1964 
Universum Brdečka – film ke stému výročí narození filmaře Jiřího Brdečky 

 
 
Tvůrčí producentská skupina multižánrové tvorby / Kateřina Ondřejková, Ostrava 
 
Kreativní producent: Kateřina Ondřejková  
Výkonný producent: Jarmila Hoznauerová 
 

 Pořady ve vývoji 
Zločin na dobré cestě – seriál o svérázné a značně rozdílné dvojici soukromých 

detektivů 
Krev prvorozených – historická kriminální minisérie na motivy románů Juraje 
Červenáka, v níž trojice vyšetřovatelů z Vídně řeší případy vražd dětí význačných 
katolických rodin v rudolfínské Praze  
Wagnerovi – sága jedné rodiny, jejichž osudy zrcadlí významné momenty naší nedávné 
polistopadové historie 
Exit Ostrava – detektivní seriál z prostředí ostravské kriminálky 
Agent – třídílná minisérie o vysoké hře komunistických prominentů 
Herec – třídílný film o talentovaném homosexuálním herci, který se upíše ke spolupráci s 

StB 
Aristokratka – celovečerní hraný film na motivy kultovního humoristického románu E. 

Bočka 
Vyhnání Gerty Schnirch – celovečerní distribuční film na motivy románu K. Tučkové 
Bourák – celovečerní distribuční film o lidech, jejichž život je jako rock‘n‘roll 
Modelář – celovečerní distribuční film o pilotovi dronů, který se v zájmu lepší společnosti 
rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou 
Hodinářův učeň – celovečerní distribuční pohádka Jitky Rudolfové 
Dream Makers – dokument o první generaci romských emigrantů do Velké Británie, 
kterým se podařilo v životě uspět 
Otevřená věznice – dokument o experimentu, který pomáhá vězňům s návratem na 

svobodu 
 

 Pořady ve výrobě 



Zkáza Dejvického divadla – komediální seriál, kde jediným hrdinou je kolektiv 
Dejvického divadla 
Stockholmský syndrom – dvoudílné kriminální drama, v němž jeden výstřel změní 
osudy sedmi lidí 
Princip slasti – detektivní minisérie o sériových vraždách mladých žen v Praze, Varšavě 

a v Oděse 
Strážmistr Topinka – spin-off úspěšného televizního seriálu Doktor Martin 
Zločin v Protějově – úvodní celovečerní distribuční film k televiznímu seriálu Strážmistr 

Topinka 
Staříci – poněkud svérázná road movie s netypickou dvojicí starců 
Il Boemo – celovečerní distribuční film o osudu Josefa Myslivečka 
Nech je svetlo – celovečerní distribuční film o nacionalismu, který rozloží život jedné 
rodiny  
Umění v papučích – dokument o fenoménu bytových projektů, který diváka zasvětí do 
jedné z forem „šérování věcí“ 
Sarkofág pro královnu – distribuční film, časosběrný dokument, ve kterém přední 
dánský umělec Bjöern Nørgaard realizuje epochální objekt – skleněný sarkofág pro 
dánskou královnu Margrethe II. 
Kombo – hudební pořad na téma koncerty českých kapel 
 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Spravedlnost – kriminální minisérie o tom, jakou cenu musí zaplatit detektiv vyšetřující 
případ vraždy prominentního soudce, kterou spáchala jeho dcera 
Slyšení – televizní adaptace oceňované divadelní inscenace Komorní scény Aréna 
Nezkrotitelný Kotík – dokument o hudebním skladateli, dirigentovi a neúnavném 
propagátorovi soudobé klasické hudby 
Klavírní recitál Lukáše Vondráčka – záznam koncertu vynikajícího klavíristy, vítěze 
loňského ročníku Mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu 
Jelen – televizní záznam vánočního koncertu populární hudební skupiny 
U6 – Úžasný svět vědy a techniky – zábavný soutěžní vzdělávací pořad pro starší děti 

 
 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Dabing Street – komediální seriál Petra Zelenky, jehož děj nás zavede do dabingového 
studia 
Kvarteto – distribuční film Miroslava Krobota, komedie o čtyřech muzikantech, 
třicátnících, kteří se snaží v životě najít štěstí 
Skokan – distribuční film Petra Václava, cikánská road movie o cestě za slávou a štěstím 
Švéd v žigulíku – distribuční dokumentární film o švédském krizovém manažerovi, který 
přichází zachránit ruskou automobilku Avtovaz 
Colours of Ostrava 2017 –  výběr koncertů ze dvou největších scén nejpopulárnějšího 
tuzemského festivalu 
George Mráz na Janáčkově máji – záznam koncertu legendárního amerického 
kontrabasisty s českými kořeny 
Tomáš Klus – RecyKlus Tour – záznam koncertu jednoho z nejpopulárnějších českých 
muzikantů v domácí Werk Aréně v Třinci 
České komorní zlato – cyklus dokumentů o špičkových českých komorních tělesech 

 
 
Tvůrčí producentská skupina publicistiky a dokumentární tvorby / Lenka Poláková, 
Ostrava 
 
Kreativní producent: Lenka Poláková  
Výkonný producent: Olga Grossmannová 
 

 Pořady ve vývoji 



České tajemno – pátrání po největších tajemstvích Čech, Moravy a Slezska 
If walls could talk – cyklus příběhů domů a jejich majitelů 
Kněžna Ludmila – nový pohled na život a dobu spoluzakladatelky českého státu 
Bluesman – příběh jednoho z nejznámějších výrobců kytar u nás 
Osudové lásky – příběhy milostných vzplanutí slavných osobností 19. a 20. století 
Krásné Česko – dokumentární cyklus nejen o přírodních dominantách ČR 
U nás to děláme jinak – dokureality, originální pohled na pracovní trh třetího světa 
Pacem in terris – dokument o katolických kněžích podporujících komunistický režim 
Místa ticha – příběhy nacisty vypálených obcí za druhé světové války 
Černá země – Těšínsko – dokument o Slezském knížectví, které zahubily nacionalismus 

a válka 
 

 Pořady ve výrobě 
Bydlet jako… – lifestylový magazín o bydlení 
DějePIC! 2 – zábavná dětská show s osobnostmi českého národního obrození 
Krásné živé památky – příběhy památek, které znovuzrodilo nadšení lidí 
Dovolená v éře páry – dokureality, ve které současníci zažívají historii na vlastní kůži 
Infiltrace – cyklus investigativních dokumentů odhalujících příkoří páchané na 

bezmocných 
Intolerance 2017 – příběhy netolerance v české společnosti 
Modrá krev II. – současnost i minulost slavných šlechtických rodů 
Průšvihy první republiky – aféry, jež zčeřily prvorepublikové vody 
Rozsudek III. – cyklus dokudramat ze soudních síní 
Small hands in the WW II – cyklus dokudramat, příběhy dětí z druhé světové války, 
koprodukce ARTE 
Kde domov můj – příběhy českých legionářů na všech frontách první světové války 
Clash of Futures – cyklus dokudramat, příběhů z meziválečného období, koprodukce 

ARTE 
Cesta do nemožna – životní cesty a osudy Milana Rastislava Štefánika  
Černý mýtus – město na pokraji sociálních otřesů, ale též město velké energie s 
mimořádným potenciálem 
Hranice v srdci – dokumentární cyklus o obnoveném životě na česko-slovenském 

pomezí 
Poslední naděje Věry Bílé – dokument o vzestupech a pádech hvězdy české hudební 

scény 
Martin Rajniš – Huť architektury – dokument věnovaný „enfant terrible“ české 

architektury 
Eduard Ovčáček – portrét vizuálního básníka, grafika, sochaře, malíře, fotografa a 

typografa 
Dva muži a jeden rok – dokument o Edvardu Benešovi a Karlu Kramářovi, bojujících o 
ČSR na Versailleské konferenci 
Kdo tady blbne – Cesta do hlubin duše světoznámého psychiatra Radkina Honzáka 

 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Bydlet jako… – lifestyleový magazín o bydlení 
DějePIC! – dětská show o tom, co se událo v naši historii po příchodu Slovanů 
Modrá krev – současnost i minulost slavných šlechtických rodů 
Klenoty naší krajiny – dokumentární cyklus o všech chráněných krajinných oblastech 
Česka 
České zázraky – dokumentární cyklus o Češích, kteří změnili svět 
Co dokáže lež – dokumentární film o informační válce a vlivu dezinformací v České 

republice 
Ještě jsem nedokouřil své poslední viržinko – dokumentární portrét profesora Josefa 
Kouteckého, zakladatele dětské onkologie v Československu 



32 utajovaných stran – Zpráva z pekla – Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba zázračně unikli z 
Osvětimi, aby podali svědectví o nacistických zvěrstvech; svět jim však odmítl uvěřit 
Děti Antonína Kaliny – příběh muže, který zachránil více lidí než sir Nicholas Winton či 
Oskar Schindler 
Přízraky – dokumentární esej o místě, jímž prošly dějiny 
Ty Brďo – vzdělávací cyklus pro děti 

 
 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Pochoduj, nebo zemři – dokument o Češích ve vietnamských válkách 
Intolerance – příběhy netolerance v české společnosti 
Ostravské jaro 1968 – dokument o proměnách moravskoslezské metropole v 60. a 70. 

letech 
Druhá republika – dokument o jednom z nejtragičtějších období našich dějin 

 
 Pořady běžící 
Náš venkov – cyklus o současném venkovu 
Nedej se – cyklus ekologických dokumentů  
Folklorika – cyklus dokumentů o folklorních fenoménech 

 
 
 
 
Tvůrčí producentská skupina hrané a zábavné tvorby / Michal Reitler, Praha 

 
Kreativní producent: Michal Reitler  
Výkonný producent: Matěj Stehlík 

 
 Pořady ve vývoji 
Divoká devadesátá – kriminální minisérie 
Kauza Marešová – třídílná televizní minisérie 
Národní třída – distribuční film 
Ombudsman – cyklus o skutečných případech ze školství 
Slečna Lucie – časosběrný dokument 

 
 Pořady ve výrobě 
Božena Němcová – historický sedmidílný seriál 
Dukla 61 – dvoudílný televizní film o důlním neštěstí na základě skutečných událostí 
Jak si nepokazit život – cyklus čtyř televizních filmů 
Metanol – dvoudílný televizní film na základě skutečných událostí 
Most – osmidílný komediální seriál z města Mostu, kde se sny prostě neplní 
Na střeše – distribuční film 
Tajemství těla – původní zábavně-vzdělávací soutěž o genialitě našeho těla 

 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Nebe, peklo, Lucie – dokumentární film o roce Lucie Bílé, kdy oslaví 50. narozeniny 
Spi sladce – dokumentární film podporující kampaň zaměřenou na boření předsudků 
většinové společnosti o bezdomovcích 
Svět pod hlavou – desetidílný 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 
Tajemství těla – původní zábavně-vzdělávací soutěž o genialitě našeho těla 
Trpaslík – šestidílný komediální seriál; nejhorší, co se vám může stát, je, že se splní 
vaše tajné přání: a trpaslík to umí 

 



 
Tvůrčí producentská skupina hudební tvorby / Vítězslav Sýkora, Praha 
 
Kreativní producent: Vítězslav Sýkora  
Výkonný producent: Veronika Slámová 
 

 Pořady ve vývoji 
Bamberští symfonikové a Jakub Hrůša – koprodukční hudební dokument o bavorském 
orchestru pod vedením mladého českého dirigenta na pozadí historie česko-německých 
(nejen hudebních) vztahů  
PopStory II. – pokračování dokumentárního cyklu o vývoji československé pop music 
Vítězslav Novák – o věčné touze, slávě a zapomnění – dokument o skladatelské hvězdě 
naší první republiky 

 
 Pořady ve výrobě 
Šest symfonií Bohuslava Martinů – mezinárodní koprodukční cyklus koncertů České 
filharmonie se zasvěceným komentářem Marka Ebena a Jakuba Hrůši   
Císař Atlantidy Viktora Ullmanna – německo-český koprodukční dokument o životě 
„terezínského“ skladatele Viktora Ullmanna, s důrazem na jeho stejnojmennou operu  
Svěrák a Uhlíř – padesát let spolu – legendární autorská dvojice v dokumentu Viktora 

Polesného 
Domingo – Mozart – Praha – dokument o pražské přípravě a průběhu opery Don 
Giovanni za uměleckého vedení Plácida Dominga 
Don Giovanni a Plácido Domingo – záznam pražské inscenace Dona Giovanni za 
uměleckého vedení Plácida Dominga 
Hudba je největší dar – dokument o nejznámější soudobé české hudební skladatelce 
Sylvii Bodorové 
Pavel Šporcl: Vánoce na modrých houslích – záznam vánočního koncertu předního 
českého houslisty 
Dobrodružství s orchestrem – zábavný hudební cyklus pro děti odhalující svět vážné 

hudby 
Leoš Janáček – koprodukční dokument o nejvýraznějším českém hudebním skladateli a 
jeho nesnadné cestě na hudební Olymp  
Moravanka Jana Slabáka – hudební dokument o proslulém souboru dechové hudby 
 
 

 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Novoroční koncert České filharmonie 2017 – tradiční přímý přenos první hudební 
události roku 
PKF – Prague Philharmonia a Mendelssohnův Chvalozpěv – záznam koncertu 
Pražské komorní filharmonie 
Lešek Semelka 70 – záznam narozeninového koncertu z pražského divadla Hybernia 
Oscar 2017 – vyhlášení 89. výročních cen americké filmové akademie z Dolby Theatre v 
Hollywoodu 
Leoš Janáček: Z mrtvého domu – přímý přenos jedné z nejlepších operních inscenací 
Národního divadla 
Roman Dragoun – 60 – koncert rockového klávesisty, skladatele a zpěváka u příležitosti 
jeho 60. narozenin 
Jiří & Otto Bubeníček – dokumentární pohled na jeviště i do zákulisí světoznámé 

baletní dvojice 
Evropský koncert 2017 – Berlínská filharmonie na svém tradičním májovém koncertě 
Pražský výběr – dokument o legendární české rockové kapele 
Pražský výběr v O2 Aréně – záznam mimořádné rockové události 



José Cura a FOK – slavný americký pěvec, tentokrát jako skvělý dirigent, představuje 
tvorbu latinskoamerických skladatelů 
Koncert pro Manchester – přenos koncertu, který reagoval na teroristický útok v Anglii 
Pavel Šporcl – život mezi tóny – dokument o našem předním houslovém virtuosovi 
Koncert k uctění památky Jiřího Bělohlávka – přímý přenos z Rudolfina 
Česká filharmonie – open air 2017 – tradiční plenérový koncert našeho prvního 

orchestru 
To bylo Pražské jaro 2017 – shrnující dokument s nejzajímavějšími okamžiky, 
rozhovory a postřehy z hudebního festivalu 
Bohemia Jazz Fest – Charles Lloyd Quartet – energický americký soubor na pódiu na 
Staroměstském náměstí 
Echo Pražského jara 2017 – cyklus minipořadů s aktuálními vrcholy hudebního festivalu 
Koncert z Paříže – přímý přenos pravidelného koncertu ke státnímu svátku Francie 
Radůza a Plzeňská filharmonie – výjimečná česká písničkářka za doprovodu 
symfonického orchestru 
Zuzana Růžičková: hudba znamená život – koprodukční česko-americký dokument o 
životní a tvůrčí cestě české cembalistky 
Juliette (Snář) – přímý přenos inscenace opery Bohuslava Martinů z Národního divadla  
54. MTF Zlatá Praha – Slavnostní předávání cen – finálový večer Mezinárodního 
televizního festivalu 
Smetanova Litomyšl 2017 – přímý přenos velkého festivalového finále, ve kterém 
zazněly v podání spojených těles nejslavnější sborové scény ze světových oper   
Krakatit – záznam experimentální opery Václava Kašlíka na scéně Národního divadla 
Štefan Margita – dokument o vynikajícím operním pěvci  
Štefan Margita Gala 60 – narozeninový koncert Štefana Margity a jeho hostů 

z Národního divadla   
Zahajovací koncert 122. sezony České filharmonie – koprodukční přenos tradičního 

koncertu 
Chvění Petra Zusky – dokument o významném českém tanečníkovi, choreografovi a 
emeritním šéfovi baletu Národního divadla 
Sólo pro nás dva – záznam posledního představení baletu Petra Zusky v Národním 

divadle   
Bach, Jenkins a Smetana ve Filharmonii Hradec Králové – záznam koncertu 
Filharmonie Hradec Králové, jež proslula nejen skvělou interpretační úrovní, ale zejména 
svou dramaturgickou vynalézavostí 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu – 90 let – dokument o historii a současnosti 
rozhlasového hudebního tělesa, které „vyrostlo“ ve špičkový symfonický orchestr 
Collegium 1704: Velvyslanci hudebního baroka – výjimečný český soubor v hudebním 
dokumentu Zuzany Špidlové  
Česká filharmonie a vrcholy francouzské hudby – záznam koncertu toho nejlepšího 
z francouzské klasické hudby  
Eurovizní soutěž mladých tanečníků 2017 – prestižní akce EBU, živě vysílaná z Prahy  
Louskáček a Myšák Plyšák – česko-francouzský koprodukční záznam baletu ND, 
přicházející s novým výkladem proslulého Louskáčka, v režii a choreografii Petra Zusky  
Linka – setkávání amerického jazzového kytaristy českého původu Rudyho Linky s jeho 
hudebními hosty 
Putování za muzikou – cyklus pořadů dechové hudby s Jožkou Šmukařem  
 
 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Zavřeno/ Closed – původní česko-norský koprodukční taneční film o uzavřenosti našich 
vnitřních světů  
Malá mořská víla – koprodukční záznam nového baletu hudebního skladatele Zbyňka 
Matějů a choreografa Jana Kodeta ze Stavovského divadla  
Marta naposledy – poslední koncert v kariéře Marty Kubišové z pražské Lucerny 



Trvalky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře – záznam koncertu legendární autorské 
dvojice 

Krzysztof Penderecki a Symfonický orchestr Českého rozhlasu na Pražském jaru 
2017 – koprodukční záznam koncertu, dirigovaný světoznámým skladatelem 
Bohemia Jazz Fest: John Scofield Quartet – skvělý americký soubor na pódiu na 
Staroměstském náměstí 
Sólo pro tři – strhující taneční představení Petra Zusky, inspirované životy a písněmi tří 
zpívajících básníků 60. a 70. let minulého století – Jacquesem Brelem, Vladimirem 
Vysockým a Karlem Krylem 
Zkouška orchestru: Ve spárech dvou dirigentů – Marek Eben, Jiří Bělohlávek a Jiří 
Rožeň s Českou filharmonií v zábavném cyklu o vážné hudbě  

 
 Pořady běžící 
Terra musica – magazín o klasické hudbě, jazzu a tanci plný vynikajících událostí a 

osobností 
 
 
Tvůrčí producentská skupina společenské publicistiky a dokumentaristiky / Martina 
Šantavá, Praha 
 
Kreativní producent: Martina Šantavá  
Výkonný producent: Roman Blaas 
 

 Pořady ve vývoji 
Jak se fotí II. – cestopis po evropských městech spojených se školou fotografování 
prostřednictvím Jana Šibíka a Jana Šmída  
Cesty do krajin půlnočního slunce – tři dokumenty spojené tematikou severu 
(Špicberky, západní a východní Grónsko) 
Napnout plachty – cestopisný seriál z atraktivního a dramatického prostředí paluby 
historické mořské plachetnice 
Matematika – zábavný dokumentárně vzdělávací cyklus o matematice, která se skrývá v našich 
každodenních úkonech 
Kiwiland – dokumentární cyklus o zemi plné přírodních bohatství  
Šaty dělají člověka – dokumentární série o osmi největších podnikatelích první republiky 
v oblasti módy a odívání 
100 let českého grafického designu – sedmidílný dokumentární cyklus vylíčí zásadní 
okamžiky, projekty a významné osobnosti grafického designu a typografie a zasadí je do 
kontextu kulturního a politického dění 
Mé jméno je prostata – dokument o rakovině prostaty, jehož záměrem je demytizovat 
dnes toto velmi časté onemocnění a otevřít téma v hlubší rovině 
Gustav Frištenský – dokument připomene současným mladším generacím, že úspěch, 
který člověk získá, může být korunován radostí z prospěchu druhým 
Hledání ztracených světů – cestopis s průvodcem, známým hercem Romanem 
Zachem, který putuje po Indonésii 
Tresty v Čechách – dokumentární série o soudnictví a trestání v Čechách od středověku 
do současnosti v širším společensko historickém kontextu 

 
 Pořady ve výrobě 
Ferdinandovy zahrady II. – lifestylový pořad o proměnách zahrad se zahradním 
architektem Ferdinandem Lefflerem 
Ptáčata III. – dokusoap navazující na předchozí dvě série o skupině dětí ze sociálně 

vyloučené  
oblasti 



Inkluze?! – cílem dokumentu je do hloubky prozkoumat výsledky inovativních procesů ve 
školství  

s důrazem na povinnou inkluzi, která rozvášnila společenskou debatu 
Miroslav Horníček – humor není žádná sranda – bilanční filmový dokument k 100. 

výročí 
narození slavného herce 
Češi zachraňují – série cestopisných dokumentů o mladých Češích, kteří pomáhají 

chránit zvířata 
po celém světě 
Rudí prezidenti – cyklus představuje československé prezidenty v letech 1948–1989 
Česko-německé století – dokumentární série podává ucelený pohled na rozhodující 

události XX.  
století, které formovaly náš vztah k německé menšině 
Gert Kaspar Müntefering – portrét muže, který v 70. a 80. letech inicioval koprodukční 

spolupráci  
na televizních seriálech  
Národní divadlo – cyklus atraktivně a chronologicky představuje historii Národního 

divadla,  
především její činohry  
Hasiči – dokusoap sleduje hasičský sbor, aby mohl zprostředkovat divákovi napínavé 

situace při  
záchraně životů a majetku 
Bohu žel – projekt natáčený časosběrnou metodou přináší jiný pohled na imigranty, než 

na jaký  
jsme zvyklí z médií 
Zorka Ságlová – dokumentární portrét Zorky Ságlové zaměřený na aspekty jejího života 

a tvorby 
 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Univerzita Palackého – dokument k 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v 

Olomouci 
Člověk, to je věda – populárně naučný cyklus odpovídající prostřednictvím současných 
vědeckých poznatků na otázky o lidském chování, projevech a chemických procesech 
v těle  
Mendel – otec genetiky – dokumentární film o světoznámém vědci 
Národní klenoty II. – pokračování úspěšného dokumentárního cyklu Národní klenoty, 
tentokrát věnující pozornost tzv. indikativnímu seznamu památek UNESCO v  České 
republice  
Ferdinandovy zahrady I. – lifestylový pořad o proměnách zahrad se zahradním 
architektem Ferdinandem Lefflerem 
Vyprávění Zdeňka Svěráka – Zdeněk Svěrák čte své vlastní pohádky dětem 
Martin Němec – dokument je oslavou umělcových 60. narozenin 
Můj skřítek se jmenuje Resmay – příběh kambodžské dívky a české ženy 
Jak se fotí – cestopis po evropských městech spojených se školou fotografování 
prostřednictvím Jana Šibíka a Jana Šmída 
Život ve vzduchu – dokumentární cyklus přibližuje zákulisí Letiště Václava Havla 
Rodiče napořád – ústředním tématem seriálu je náhradní rodičovská péče  

 
 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Ota Hofman – portrét filmového a televizního tvůrce 
Pasažéři – pět chlapců spojil dohromady Dětský domov Lety a léčba dramaterapií; 

obtížně hledají  
své místo v životě 
Krajina kamenných věží – pod vedením Čechů se horalé v nejdivočejší oblasti Kavkazu 
– gruzínské Tušetii – učí chránit přírodu 



Díra v hlavě – distribuční dokument, jeden z prvních pokusů o komplexní pohled na 
historicky a společensky málo reflektovanou tematiku rasového pronásledování Romů v 
zemích Evropy 
Komedie není legrace – dokumentární portrét Jiřího Menzela 
Kupka – průkopník abstraktního umění – film věnovaný průkopníkovi abstraktní malby 
Františku Kupkovi 
Batalives – pět osudů v pěti městech, v pěti zemích na třech kontinentech; společný 

příběh  
spjatý s geniálním vizionářstvím dvou nevlastních bratrů a světově unikátní značky Baťa 
Princezny na export aneb sňatková diplomacie – dokumentární cyklus věnovaný 

českým  
princeznám, jež se jako velmi mladé staly aktérkami dobové diplomacie prostřednictvím 

vlastních  
sňatků 
Lucka – život a jak ho žít – sociálně laděný portrét Lucie, jejíž život ovlivňují drogy 
Válečné nevěsty – příběhy anglických manželek poukazuje na pohnuté osudy 

příslušníků čs. 
pozemní vojenské jednotky v Británii za druhé světové války 
Čeští trampové v Americe – film se věnuje jedné z našich největších exilových skupin 

spojených  
s trampingem 
Brány – dokument představí divákům český objev světového významu o chování 
pískovce a vzniku skalních pískovcových bran v přírodě 



Pořady běžící 
EBU Challenges: Rozárka a kuchařka bez domova – dokument jako součást projektu 
EBU Challenges 
Folklorika – cyklus dokumentů o událostech a životech ve sféře folkloru 

  
 
Tvůrčí producentská skupina divadelní tvorby / Ondřej Šrámek, Praha 
 
Kreativní producent: Ondřej Šrámek  
Výkonný producent: Jiří Merunka 
 

 Pořady ve vývoji 
Divočina na Aljašku – dokumentární film o tom, jak vlčí populace rozděluje společnost 
Ivan Rajmont – dokument z volného cyklu Česká divadelní režie 
Mitzi&Maus – jazykový kurz němčiny pro nejmenší 
Konec věčných časů – dokumentární groteska o průběhu roku 1989 
Sen čarovné noci – záznam inscenace Národního divadla   
Ticho, nahrává se! – záznam představení souboru Tygr v tísni     
Zpívající lipka – koprodukční hraná pohádka 

 
 Pořady ve výrobě 
Její pastorkyňa – záznam inscenace Divadla na Vinohradech 
Radim Vizváry: Sólo – záznam inscenace českého mima evropského věhlasu 
Best of 420People – záznam představení originálního tanečního souboru 
Paní plukovníková – záznam představení Divadla Na Jezerce 
Kinoautomat – dokument o českém patentu, který oslnil svět  
Palladium země české – dokument o významu křesťanského votivního artefaktu v historii 
českých zemí 
Josef Spejbl 100 – dokumentární portrét kultovní divadelní postavy 
Barokní velmož – koprodukční dokument o zakladateli kroměřížských sbírek výtvarného umění 
Palmovka – dokumentární pořad k 70. výročí Divadla pod Palmovkou 
Státní opera, jak ji neznáte – cyklus minidokumentů ke znovuotevření pražského operního domu 

 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Děti sametu II. – pokračování profilových dokumentů mladých umělců, kteří si již vybudovali 
pozici ve svém oboru 
Vůně Athén s Miroslavem Donutilem – kulinářsko-kulturní cestopis 
Taneční příběhy Darii Klimentové – česká primabalerína vypráví o svých setkáních s velkými 
baletními rolemi 
Husa na provázku – dokumentární cyklus k 50. výročí vzniku legendární scény  
Dobru, pravdě, kráse – neoficiální dějiny Divadla na Vinohradech 
Pohádky K. J. Erbena (Čtení do ouška) – dětem čte Josef Somr 
Pohádky B. Němcové (Čtení do ouška) – pohádky Boženy Němcové čte Jiří Dvořák 
Kočičí pohádky II. (Čtení do ouška) – Naďa Konvalinková čte dětem 
Ceny Thálie 2016 – přímý přenos z udělování výročních cen Herecké asociace za rok 2016 
Zpověď zapomenutého – dokumentární film o životě českého skladatele Josefa Myslivečka a 
novodobém nastudování jeho opery Olimpiade 
Jatka 78 – časosběrný dokument o vzniku prvního východoevropského centra pro nový cirkus a 
nové divadlo všech forem 
Divadlo v Řeznické – dokument k 35. výročí pražského divadla 
Bořivoj Zeman – dokumentární portrét 
Smetanova Čertova stěna – o vzniku opery Bedřicha Smetany 



Job Interviews – záznam inscenace z Jihočeského divadla v Českých Budějovicích 
Návštěvy u pana Greena – záznam představení z Divadla Rokoko 
Jednotka intenzivní lásky – záznam představení Divadla J. K. Tyla v Plzni 
Hašler… – přímý přenos představení z Divadla na Vinohradech 
Psaní do nebe – záznam slavnostního večera v Divadle Járy Cimrmana 
Ladislav Mrkvička – bilanční dokumentární portrét českého herce 

 
 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Gossip – záznam představení taneční skupiny Lenky Wagnerové 
Bratři Karamazovi – záznam představení Činoherního klubu 
Světlo porozumění 2017 – dokument o slavnostním koncertu v pražském Rudolfinu 
Amadeus – záznam inscenace Divadla na Vinohradech 
Drak, kterého netřeba se bát – dokumentární cyklus o legendárním divadle 
Divadlo Na zábradlí – dokumentární cyklus o významné pražské scéně 
Otomar Krejča – dokument o vynikajícím českém režisérovi a herci 
Obecní dům, jak jej neznáte – cyklus minidokumentů o pražské památce a jejímu vztahu k výročí 
republiky 

 
 Pořady běžící 
Ceny Thálie – přímý přenos galavečera z Národního divadla s předáním výročních cen Herecké 
asociace 
Ceny Ministerstva kultury – přímý přenos z předání Státních cen a cen MK 
Světlo porozumění – každoroční setkání umělců v kostele sv. Ducha a Španělské synagoze 
Divadlo žije! – o divadle ze všech stran; o lidech, kteří ho dělají, sledují, milují, kritizují nebo o 
něm sní 

 
 
Tvůrčí a producentská skupina seriálů a cyklické dramatiky / Jan Štern, Praha 
 
Kreativní producent: Jan Štern  
Výkonný producent: Ilona Jirásková 
 

 Pořady ve vývoji 
Hartmanova liga (1 – 3) – politický thriller z prostředí české justice 
Perníková cesta (1 – 6) – kriminální thriller o rozkrývání mezinárodní drogové mafie 
Na šňůře – tragikomický příběh z prostředí punkové kapely   
V kruhu – drama dívky, kterou dostihne její minulost 
Sladká slova (1 – 13) – seriál z prostředí rodinného divadla  
Místo zločinu České Budějovice (1 – 10) – krimiseriál založený na specifikách 
českobudějovického regionu 
Místo zločinu Ostrava (1 – 13) – krimiseriál založený na specifikách ostravského 

regionu 
 

 Pořady ve výrobě 
Past – politické drama o osudech herečky Jiřiny Štěpničkové 
Vodník (1 – 3) – kriminální série z cyklu Detektivové od Nejsvětější trojice  
Živé terče (1 – 3) – kriminální série z cyklu Detektivové od Nejsvětější trojice 
Detektivky podle Proškové (1 – 3) – detektivní minisérie podle knih Hany Proškové 
Redl (1 – 4) – kriminální thriller z počátku 90. let 
Akce Hagana – historický dokument o roli ČSR při vzniku státu Izrael 

 
 Pořady vyrobené, odvysílané 



Bohéma (1 – 6) – cyklus televizních filmů o osudech českých kultovních herců za 
okupace a v poválečném období 
Ztraceni v Česku (1 – 6) – dokusoap o lidech, kteří se dostávají s naší pomocí ze dna 
 
 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Dívka za zrcadlem – psychologický film volně navazující na předchozí příběhy hlavní 
hrdinky Renaty 

 
 
Tvůrčí producentská skupina seriálů a cyklické dramatiky / Josef Viewegh, Praha 
 
Kreativní producent: Josef Viewegh  
Výkonný producent: Jakub Bílý  
 

 Pořady ve vývoji 
Kryštof (3 útěky) – celovečerní dobový film zachycující nástup komunistů k moci 
Vitka – film o hudební skladatelce 30. let Vítězslavě Kaprálové 
Volha – celovečerní film podle románu Karla Hynieho 
Harry Jelínek – 13dílná série, solitéry případů Harryho Jelínka, největšího podvodníka 
první republiky 
Neviditelný – televizní šestidílná historická minisérie podle románu Jaroslava Havlíčka 
 
 Pořady ve výrobě 
RAPL II. – pokračování divácky úspěšného 13dílného detektivního seriálu s Hynkem 
Čermákem alias Kunešem v hlavní roli 
Vzteklina – šestidílný detektivní thriller ze Šumavy 
Ten, kdo tě miloval – chytrá rodinná komedie s vánoční atmosférou Karlových Varů a 
silným tématem 
 
 Pořady vyrobené, odvysílané 
Gangster Ka – celovečerní film o zločineckém podsvětí na motivy Jaroslava Kmenty 
Gangster Ka: Afričan – celovečerní film o zločineckém podsvětí na motivy Jaroslava 
Kmenty 
 

 


