Netištěné přílohy
ČT sport – realizované přenosy
Velké sportovní akce

LOH Rio 2016
Největší sportovní událostí roku 2016 byly bezesporu Letní olympijské hry v Riu de Janeiru. Program z LOH jsme
vysílali 24 hodin denně na programech ČT sport a ČT2. O kompletní zpravodajský servis se staralo 11
komentátorů, 4 reportéři a 2 dva moderátoři přímo z místa konání s podporou komentátorů z Kavčích hor a
moderátorů a reportéru z Olympijského parku na Lipně.

Rating
Share

ČT sport
176 tisíc
14,35 %

ČT2
54 tisíc
4,96 %

Termín: 5. až 21. srpna 2016
Česká stopa: Lukáš Krpálek – 1. místo v judu; ČR celkem 10 medailí
Na programech ČT sport a ČT2 jsme odvysílali více jak 648 premiérových hodin

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Judo

11.8.2016

10,0

864

29,44

1 174

Tenis

9.8.2016

8,7

748

20,93

1 161

Horská kola

21.8.2016

8,5

733

31,00

1 360

Vodní slalom

10.8.2016

8,3

713

20,10

1 021

Vodní slalom

11.8.2016

8,2

710

20,92

1 094

Lední hokej
Lední hokej: MS 2016 Rusko
Termín: 6. - 22. května 2016
Česká stopa: účast česká reprezentace – prohra ve čtvrtfinále s USA 1:2
Ze šampionátu jsme odvysílali více jak 154 premiérových hodin

Titul

Datum

15+

Česko - Dánsko
Česko - USA

15.5.2016
19.5.2016

Rating %
19,0
18,2

Rating 000
1 644
1 573

Share %
58,06
67,50

Reach 000
2 668
2 813

Česko - Švédsko
Česko - Kazachstán

9.5.2016
13.5.2016

17,2
14,1

1 484
1 220

38,05
58,95

3 039
2 284

Česko - Lotyšsko

7.5.2016

13,7

1 185

37,08

2 480

Lední hokej: Světový pohár 2016
Termín: 17. - 29. září 2016
Česká stopa: účast česká reprezentace – konec v základní skupině
Ze světového poháru jsme odvysílali více jak 131 premiérových hodin
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Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Kanada - Rusko

25.9.2016

0,9

80

4,29

283

Kanada - Evropa

28.9.2016

0,5

47

4,07

159

Severní Amerika - Švédsko

22.9.2016

0,2

18

3,12

59

Evropa - Kanada

30.9.2016

0,2

16

4,67

61

Česko - USA

23.9.2016

0,2

15

4,71

82

Titul
Euro Hockey Challenge 2016

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

2

168

4,69

630

Euro Hockey Tour 2016

2,1

184

7,6

584

Hokej: Tipsport Extraliga

1,2

104

3,6

426

Fotbal
Fotbal: EURO 2016
Termín: 10. června až 10. července 2016
Česká stopa: česká reprezentace – konec v základní skupině
Vysílání ČT: přes 156 hodin

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Česko - Turecko

21.6.2016

14,3

1 235

35,54

2 131

Španělsko - Česko

13.6.2016

10,4

898

52,44

1 455

Česko - Chorvatsko

17.6.2016

9,8

844

31,24

1 634

Portugalsko - Francie

10.7.2016

9,7

839

29,54

1 753

Německo - Francie

7.7.2016

9,1

787

26,49

1 460

Z fotbalu v průběhu celého roku dále vysíláme kvalifikační a přípravná utkání naší reprezentace, ePojištění.cz
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

209

7

664

Evropská liga UEFA

2,7

231

7,9

745

Fotbal: Synot liga / ePojištění.cz liga

1,6

136

4,6

453

Fotbalová národní liga

0,5

43

2,07

152

Atletika
Atletika: ME 2016 Amsterdam
Termín: 6. až 10. července 2016
Česká stopa: 4 stříbrné medaile – Pavel Maslák (800m), Jan Kudlička (skok o tyči), Vítězslav Veselý (oštěp),
Adam Sebastian Helcelet (desetiboj)
Vysílání ČT: přes 30 hodin

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

ME v atletice 2016 Nizozemsko

9.7.2016

3,5

301

13,03

913

ME v atletice 2016 Nizozemsko

10.7.2016

3,4

291

17,21

599

2

ME v atletice 2016 Nizozemsko

8.7.2016

2,4

209

9,16

773

ME v atletice 2016 Nizozemsko

7.7.2016

2,2

189

11,88

693

ME v atletice 2016 Nizozemsko

9.7.2016

1,9

165

13,79

448

Atletika: Halové MS 2016 USA
Termín: 17. až 20. března 2016
Česká stopa: zlato – Pavel Maslák (400m), stříbro – Jakub Holuša (1500m)
Z halového MS jsme odvysílali více jak 22 premiérových hodin.
Titul
Halové MS 2016 USA
Halové MS 2016 USA
Halové MS 2016 USA
Halové MS 2016 USA
Halové MS 2016 USA

Datum
19.03.2016
18.03.2016
20.03.2016
19.03.2016
20.03.2016

Rating %
3,7
1,7
1,6
1,5
1,4

15+
Rating 000 Share %
323
17,46
149
4,43
139
4,01
129
3,42
119
7,92

Reach 000
433
704
519
356
310

IAAF Diamond League 2016
Termín: květen až září 2016
Česká stopa: Jakub Vadlejch – celkový vítěz oštěpu, Barbora Špotákové – celkové třetí místo v oštěpu.
Z Diamond League jsme odvysílali všech 16 mítinků, tedy více jak 31 hodin.

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

IAAF Diamond League 2016

01.09.2016

2,4

205

5,84

550

IAAF Diamond League 2016

15.07.2016

2,2

192

6,13

445

IAAF Diamond League 2016

27.08.2016

2,1

178

6,84

396

IAAF Diamond League 2016

22.05.2016

2,0

171

8,69

452

IAAF Diamond League 2016

02.06.2016

1,9

160

4,21

448

Rating %
1,8

Rating 000
159

15+
Share %
9,39

Atletika: Zlatá tretra 2016
Termín: 20. května 2016
Vysílání ČT: téměř 4 hodiny

Titul
Zlatá tretra 2016

Datum
20.5.2016

Reach 000
554

Biatlon
Biatlon: ME 2016 Rusko
Termín: 24. až 28. února 2016
Česká stopa: Jaroslav Soukup – 2. místo v závodě s hromadným startem
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 8 premiérových hodin

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

ME 2016 Rusko

28.2.2016

4,3

373

15,16

537

ME 2016 Rusko

28.2.2016

3,9

338

17,27

514

ME 2016 Rusko

27.2.2016

3,4

290

14,35

423

3

ME 2016 Rusko

27.2.2016

2,4

204

13,09

269

ME 2016 Rusko

24.2.2016

2,3

195

16,40

363

Biatlon: MS 2016 Oslo
Termín: 3. až 13. března 2016
Česká stopa: Gabriela Koukalová – 4. místo ve sprintu žen
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 31 premiérových hodin

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

MS v biatlonu: hromadný start Ž 12,5km

13.3.2016

11,3

971

35,23

1 246

MS v biatlonu: hromadný start M 15km

13.3.2016

10,3

890

31,68

1 084

MS v biatlonu: štafety M 4x7,5km

12.3.2016

9,9

850

35,75

1 130

MS v biatlonu: sprint Ž 7,5km

5.3.2016

8,8

760

32,58

1 093

MS v biatlonu: štafety Ž 4x6km

11.3.2016

8,6

739

37,80

1 070

Biatlon: SP 2016
Termín: leden-březen, listopad-prosinec
Česká stopa: 6 zlatých, 5 stříbrných a 5 bronzových medailí
Na programu ČT sport jsme odvysílali více 68 premiérových hodin

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

SP v biatlonu

18.12.2016

12,1

1 045

37,48

1 218

SP v biatlonu

17.12.2016

11,6

1 001

34,82

1 192

SP v biatlonu

24.01.2016

9,5

824

31,42

1 199

SP v biatlonu

18.12.2016

9,4

807

30,98

1 023

SP v biatlonu

10.01.2016

9,2

798

29,82

1 068

Biatlon: Světový pohár 2016 Nové Město na Moravě
Termín: 14. až 18. prosince 2016
Česká stopa: Gabriela Koukalová – 1. místo
Vysílání ČT: přes 10 hodin
Titul

Datum

Rating 000
1 007

15+
Share %
37,10

SP v biatlonu Nové Město na Moravě Česko

18.12.2016

Rating %
11,7

Reach 000
1 170

SP v biatlonu Nové Město na Moravě Česko

17.12.2016

11,4

980

34,80

1 169

SP v biatlonu Nové Město na Moravě Česko
SP v biatlonu Nové Město na Moravě Česko
SP v biatlonu Nové Město na Moravě Česko

18.12.2016
16.12.2016
17.12.2016

9,1
8,5
8,4

788
732
724

30,97
27,31
31,88

995
1 062
851

Tenis
Titul
Karolína Plíšková - Angelique Kerberová

Datum
10.09.2016

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

5,6

481

25,50

1 011

Tenis: French Open 2016
Termín: 22 května až 5. června 2016
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Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Novak Djoković - Andy Murray

5.6.2016

2,3

201

12,27

618

Shelby Rogersová - Petra Kvitová

27.5.2016

1,8

159

16,84

216

Novak Djoković - Tomáš Berdych

2.6.2016

1,7

145

14,20

405

David Ferrer - Tomáš Berdych

1.6.2016

1,6

142

15,36

333

Pablo Cuevas - Tomáš Berdych

28.5.2016

1,6

141

5,99

498

Tenis: BNP Paribas WTA Finals Singapore
Termín: 23. - 30. října 2016
Česká stopa: Karolína Plíšková vypadla s Agnieszkou Radwaňskou před branou semifinále, Lucie Šafářová a
Bethanie Sandsová vypadly ve finále čtyřhry
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 44 hodin přímých přenosů

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

13,60

411

BNP Paribas WTA Finals Singapore

28.10.2016

2,8

238

BNP Paribas WTA Finals Singapore

24.10.2016

2,7

231

9,00

637

BNP Paribas WTA Finals Singapore

26.10.2016

2,5

217

18,06

489

BNP Paribas WTA Finals Singapore

30.10.2016

2,4

204

11,25

543

BNP Paribas WTA Finals Singapore

28.10.2016

2,1

184

9,96

411

Tenis: Fed Cup a Davis Cup 2016
Termín: únor - listopad 2016
Česká stopa: české tenistky vyhrály, když ve finále porazily Francii, muži vypadli ve čtvrtfinále po prohře
s týmem Francie
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 57 hodin přímých přenosů

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Fed Cup 2016

13.11.2016

6,8

587

18,07

2 149

Fed Cup 2016

07.02.2016

6,6

571

21,27

1 961

Fed Cup 2016

12.11.2016

6,0

521

19,43

1 617

Fed Cup 2016

06.02.2016

4,5

390

20,51

1 259

Davis Cup 2016

04.03.2016

3,2

279

12,10

1 400

Titul

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

0,4

39

2,56

135

1

85

7,4

413

UniCredit Czech Open 2016

0,7

56

4,97

409

Sparta Prague Open 2016

0,4

37

3,75

134

Vybrané turnaje WTA
J&T Banka Prague Open 2016

Cyklistika
Cyklistika: Tour de France 2016
Termín: 2. až 24. července 2016
Česká stopa: Roman Kreuziger – 10. místo
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 95 premiérových hodin
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Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Tour de France 2016

10.7.2016

2,7

230

15,97

776

Tour de France 2016

24.7.2016

2,6

228

11,17

796

Tour de France 2016

16.7.2016

2,6

223

16,25

564

Tour de France 2016

6.7.2016

2,5

218

14,60

550

Tour de France 2016

14.7.2016

2,5

218

16,33

557

Cyklistika: MS 2016 Katar
Termín: 9.-16.10.2016
Česká stopa: bez výraznějšího úspěchu, ale s hojnou českou účastí (6 mužů a 2 ženy).
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 36 premiérových hodin

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

MS v silniční cyklistice

16.10.2016

0,9

76

4,29

510

MS v silniční cyklistice

15.10.2016

0,5

41

3,06

191

MS v silniční cyklistice

14.10.2016

0,4

35

3,59

122

MS v silniční cyklistice

12.10.2016

0,3

26

2,53

109

MS v silniční cyklistice

10.10.2016

0,3

25

2,67

170

Horská kola: MS 2016 Česko
Termín: 29. června – 3. července 2017
Česká stopa: Jaroslav Kulhavý – stříbro XCO, stříbro v týmovém závodě
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 17 premiérových hodin

Titul
MS horská kola 2016
MS horská kola 2016
MS horská kola 2016
MS horská kola 2016
MS horská kola 2016

Titul

Datum
03.07.2016
02.07.2016
03.07.2016
30.06.2016
02.07.2016

15+
Rating % Rating 000 Share % Reach 000
3,1
268
17,94
487
1,7
144
11,90
285
1,5
125
8,94
316
1,2
102
5,30
296
1,0
82
8,22
222

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Vybrané francouzské klasiky

0,5

40

2,22

142

ČP horských kol

0,1

13

0,92

25

MS BMX Kolumbie

0,1

9

1,19

41

MS v dráhové cyklistice 2016 Velká Británie

0,4

37

1,38

136

SP v dráhové cyklistice

0,1

9

0,70

57

Rychlobruslení
Rychrobruslení: MS 2016 ve víceboji Německo
Termín: 5. až 6. března 2016 víceboj
Česká stopa: Martina Sáblíková – celkové zlato
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 3 premiérové hodiny.
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Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000
802

MS 2016 v rychlobruslení Německo

05.03.2016

5,9

508

21,95

MS 2016 v rychlobruslení Německo

06.03.2016

5,8

500

18,39

895

MS 2016 v rychlobruslení Německo

06.03.2016

5,7

496

17,71

1 036

MS 2016 v rychlobruslení Německo

05.03.2016

2,7

233

11,13

334

Rychlobruslení: MS 2016 na jednotlivých tratích Rusko
Termín: 11. až 14. února 2016
Česká stopa: Martina Sáblíkova – zlato na 3000m a 5000m
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 5 premiérových hodin.

Titul
MS 2016 v rychlobruslení Rusko
MS 2016 v rychlobruslení Rusko
MS 2016 v rychlobruslení Rusko
MS 2016 v rychlobruslení Rusko
MS 2016 v rychlobruslení Rusko

Datum
12.02.2016
11.02.2016
13.02.2016
13.02.2016
14.02.2016

15+
Rating % Rating 000 Share % Reach 000
4,3
371
11,56
651
4,2
364
13,13
558
2,8
245
9,47
347
2,7
234
10,59
354
2,7
229
9,52
366

Rychlobruslení: MS 2016 sprint Jižní Korea
Termín: 27. – 28. února 2016
Česká stopa: Karolína Erbanová bez zisku medaile
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 2 premiérové hodiny.

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

MS 2016 v rychlobruslení Jižní Korea

28.02.2016

2,6

222

10,55

341

MS 2016 v rychlobruslení Jižní Korea

27.02.2016

1,5

125

8,87

258

MS 2016 v rychlobruslení Jižní Korea

27.02.2016

0,8

71

6,44

143

MS 2016 v rychlobruslení Jižní Korea

28.02.2016

0,8

68

4,56

139

Rychlobruslení: ME ve víceboji 2016 Bělorusko
Termín: 8. až 10. ledna 2016
Česká stopa: Martina Sáblíková – celkové zlato
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 2 premiérové hodiny

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

ME 2016 v rychlobruslení Bělorusko

10.1.2016

5,3

453

17,15

614

ME 2016 v rychlobruslení Bělorusko

10.01.2016

5,2

451

17,12

691

ME 2016 v rychlobruslení Bělorusko

09.01.2016

2,6

226

7,77

419

ME 2016 v rychlobruslení Bělorusko

09.01.2016

1,8

157

5,85

251

Krasobruslení
Krasobruslení: ME 2016 Slovensko
Termín: 28. března až 3. dubna 2016
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Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

ME v krasobruslení 2016 Slovensko

27.01.2016

0,6

49

4,57

258

ME v krasobruslení 2016 Slovensko

27.01.2016

1,1

92

2,55

502

ME v krasobruslení 2016 Slovensko

28.01.2016

1,1

96

7,12

407

ME v krasobruslení 2016 Slovensko

28.01.2016

1,7

144

3,88

701

ME v krasobruslení 2016 Slovensko

29.01.2016

1,1

98

7,15

295

Krasobruslení: MS 2016 Boston
Termín: 28. března až 3. dubna 2016
Česká stopa: Nejlepší umístění zaznamenal Michal Březina, který se umístil na 9. místě
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 34 premiérových hodin.

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Krasobruslení: MS 2016 Boston

3.4.2016

1,3

113

2,73

419

Krasobruslení: MS 2016 Boston

31.3.2016

1,1

92

3,87

311

Krasobruslení: MS 2016 Boston

2.4.2016

0,8

72

5,45

140

Krasobruslení: MS 2016 Boston

2.4.2016

0,8

66

8,25

99

Krasobruslení: MS 2016 Boston

1.4.2016

0,8

66

3,61

164

Motorismus
Motorismus: Dakar 2016
Termín: 3. - 16. ledna 2016
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.
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 12 premiérových hodin.

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Dakar 2016

09.01.2016

2,0

175

7,51

199

Dakar 2016

10.01.2016

1,7

146

5,55

174

Dakar 2016

03.01.2016

1,4

124

4,69

155

Dakar 2016

13.01.2016

1,4

122

7,26

146

Dakar 2016

04.01.2016

1,0

86

3,16

142

Motorismus: Zlatá přilba 2016
Termín: 17. - 18. září 2016
Česká stopa: čeští jezdci skončili před branami semifinále
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 7 premiérových hodin.

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Zlatá přilba 2016

18.9.2016

1,3

114

5,70

439

Zlatá stuha juniorů 2016

17.9.2016

0,6

49

3,09

262

Finále MS jezdců na ploché dráze do 21 let

17.9.2016

0,4

32

2,15

121

8

Titul

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

WRC rally 2016

0,3

26

1,8

67

ERC rally 2016

0,3

23

2,4

37

ETCC rally 2016

0,3

23

1,3

37

MS v rallycrossu 2016

0,3

23

2,3

59

Svět motorů

0,2

20

1,55

26

Cyklokros
Cyklokros: MS 2016 Belgie
Termín: 30. až 31. ledna 2016
Česká stopa: Adam Ťoupalík (do 23 let) – stříbro, Nikola Nosková (do 23 let) – stříbro
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 5 premiérových hodin.

Titul

Datum

15+
Share %

Reach 000

MS v cyklokrosu 2016 Belgie

31.1.2016

3,3

282

11,12

478

MS v cyklokrosu 2016 Belgie

31.1.2016

2,3

194

8,96

451

MS v cyklokrosu 2016 Belgie

30.1.2016

1,9

162

8,53

293

MS v cyklokrosu 2016 Belgie

30.1.2016

1,6

137

7,35

299

MS v cyklokrosu 2016 Belgie

30.1.2016

1,4

121

6,47

255

Titul

Datum

Rating %

Rating 000

15+
Share %

Reach 000

SP v cyklokrosu 2016/2017

26.12.2016

1,4

122

4,78

216

SP v cyklokrosu 2016/2017

26.12.2016

1,2

101

4,26

216

SP v cyklokrosu 2016/2017

26.11.2016

0,6

56

3,23

127

SP v cyklokrosu 2016/2017

24.09.2016

0,5

40

2,13

86

SP v cyklokrosu 2016/2017

18.12.2016

0,4

33

0,92

107

Rating 000
105

Share %
6,30

Reach 000
269

Titul

Datum

Rating %

Rating 000

15+

TOI TOI Cup 2016

10.12.2016

Rating %
1,2

TOI TOI Cup 2016

17.11.2016

0,5

47

2,35

119

TOI TOI Cup 2016

28.09.2016

0,3

27

1,85

72

TOI TOI Cup 2016

09.11.2016

0,3

23

2,01

20

TOI TOI Cup 2016

12.10.2016

0,2

17

1,37

22

Titul
MČR v cyklokrosu Kolín

Datum
9.1.2016

Rating %
2,5

Rating 000
215

15+
Share %
9,94

Reach 000
487

Florbal
Florbal: MS 2016 Lotyšsko
Termín: 3. až 11. prosince 2016
Česká stopa: ČR – 4. místo
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 32 premiérových hodin.

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

9

Česko - Finsko

10.12.2016

2,1

177

8,65

543

Česko - Švýcarsko

11.12.2016

1,6

139

5,46

649

Lotyšsko – Česko

4.12.2016

1,4

122

3,89

438

Česko – Norsko

3.12.2016

1,3

113

5,51

346

Finsko - Švédsko

11.12.2016

1,0

89

3,02

423

Zimní sporty
Skoky na lyžích: Turné 4 můstků Rakousko
Termín: 2. až 6. ledna 2016
Česká stopa: Roman Koudelka 13. (HS 130), Jakub Janda 12. (HS 140)
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 7 premiérových hodin.

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Turné 4 můstků

3.1.2016

3,6

312

11,69

738

Turné 4 můstků

6.1.2016

2,7

236

8,49

566

Turné 4 můstků

5.1.2016

1,8

152

5,62

295

Turné 4 můstků

2.1.2016

1,8

151

6,33

309

Turné 4 můstků

6.1.2016

0,2

19

2,67

47

Alpské lyžování: SP Rakousko
Termín: leden až únor, prosinec
Česká stopa: pravidelně bodující Šárka Strachová
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 7 premiérových hodin.

Titul

Datum

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

SP v alpském lyžování

24.1.2016

3,5

300

11,77

604

SP v alpském lyžování

12.1.2016

2,6

223

5,50

522

SP v alpském lyžování

24.1.2016

2,4

210

10,16

483

SP v alpském lyžování

28.2.2016

2,2

188

7,94

370

SP v alpském lyžování

29.12.2016

2,0

176

5,94

361

Klasické lyžování: Jizerská 50
Termín: 10. ledna 2016
Česká stopa: Stanislav Řezáč – 12. místo
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 8 premiérových hodin.
Titul
Jizerská 50

Datum
10.1.2016

Rating %
3,2

Rating 000
279

15+
Share %
13,96

Reach 000
1 389

Rating 000
118

15+
Share %
5,22

Reach 000
420

Snowboarding: Světový pohár 2016 Česko
Termín: 19. až 20. března 2016
Česká stopa: Šárka Pančochová – 3. místo (slopestyle)
Na programu ČT sport jsme odvysílali více jak 4 premiérové hodiny.
Titul
SP ve snowboardingu 2016 Česko

Datum
20.3.2016

Rating %
1,4

10

SP ve snowboardingu 2016 Česko

20.3.2016

1,2

103

4,97

277

SP ve snowboardingu 2016 Česko

19.3.2016

0,6

49

1,69

139

Rating %
4,2

Rating 000
359

Dostihy a jezdectví
Dostihy: 126. Velká pardubická
Termín: 9. října 2016
Česká stopa: Jan Faltejsek – 1. místo
Vysílání ČT: přes 13 hodin
Titul
126. Velká pardubická s Českou pojišťovnou

Datum
9.10.2016

15+
Share %
15,46

Reach 000
1 458

Soutěže
Titul
SP v biatlonu 2016
Davis Cup 2016
Fed Cup 2016
Euro Hockey Tour 2016
Liga mistrů UEFA 2016
Evropská liga UEFA 2016
Diamantová liga 2016

Titul
Fotbal: 1. liga
Hokej: Tipsport Extraliga
Florbal: Tipsport Superliga
Futsal: Chance extraliga
Házená: Extraliga muži
Volejbal: UNIQUA extraliga muži
Basketbal: Kooperativa NBL
Stolní tenis: Extraliga muži

Titul
Česko - Ázerbájdžán
Česko - Severní Irsko
Česko - Norsko
Německo - Česko

Rating %
5,4
1,2
3,5
2,1
2,4
2,7
1,4

Rating 000
463
106
303
184
209
231
119

15+
Share %
20,47
7,20
12,70
7,60
7,00
7,90
5,90

Reach 000
698
442
1 012
584
664
745
330

Share %
5,68
4,02
1,06
0,81
1,37
0,79
0,61
1,18

Rating %
1,85
1,39
0,31
0,30
0,25
0,22
0,17
0,11

15+
Rating 000
160,4
119,8
26,9
26,3
21,3
19,0
14,9
9,5

Reach 000
521,66
476,14
136,03
138,75
79,32
86,81
71,71
26,28

Datum
11.10.2016
4.9.2016
11.11.2016
8.10.2016

Titul

Datum

Rating %
5,4
4,7
4,3
3,3

Rating 000
464
402
367
283

15+
Share %
13,95
10,69
11,03
7,78

Reach 000
1 228
1 109
1 007
912

15+
Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

MČR v cyklokrosu Kolín

09.01.2016

2,5

216

9,87

489

Atletika: Halové MČR 2016

28.02.2016

2,1

179

7,58

486

Atletika: MČR 2016

19.06.2016

1,3

114

6,20

341

Karate: MČR 2016

03.12.2016

0,6

49

1,81

158

11

MČR v deseti tancích 2016

23.04.2016

0,6

49

2,59

101

MMČR v autokrosu Humpolec

26.04.2016

0,4

38

2,84

52

MČR a finále ČP v lezení na obtížnost

29.10.2016

0,4

37

2,39

54

MČR jednotlivců na ploché dráze Slaný

26.04.2016

0,4

34

3,21

37

MČR v latinskoamerických tancích 2016

04.02.2016

0,4

33

0,86

96

Orientační běh: MČR na klasické trati 2016

08.10.2016

0,2

20

1,04

37

Zpravodajské relace
15+
Titul
Branky, body, vteřiny
Sportovní zprávy (odpoledne)
Sportovní zprávy (večer)

Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

6,9
0,3
0,4

598
23
33

17,37
2,40
1,20

6 288
30
45

Celková
stopáž (h)

Počet
vydání

16
81
43

364
197
173

Magazíny a zpravodajsko-publicistické pořady
15+

Titul

Rating %

Rating 000

Share %

Reach 000

Studio fotbal - Dohráno

0,8

65

2,02

1281

Můj fotbal

0,4

37

1,32

119

Magazín SP v alpském lyžování

0,4

35

1,77

600

Studio fotbal - Extra

0,4

34

1,5

751

Magazín SP v akrobatickém lyžování

0,3

30

1,88

562

Čtyřka sport

0,3

26

2,12

881

Hokej den poté

0,3

23

1,05

471

Cyklotoulky, Běžkotoulky

0,2

21

2,52

600

Magazín LM UEFA

0,2

21

1,09

621

Magazín SP ve snowboardingu

0,2

21

1,33

380

Děti a mládež
Titul
Hokej: MS U20 2017 Kanada
Sporťáček 2016
Motorismus: Zlatá stuha juniorů 2016
Malý fotbal: ME U21 2016
MS juniorů v bezmotorovém létání 2015 Austrálie
Zimní olympijské hry mládeže 2016 Norsko
Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016
Mládežnické MČR klubů 2016
Dětský Author Šela Marathon
MČR juniorů v alpském lyžování, Bílá

Share %
4,01
1,81
2,62
2,56
1,06
1,41
0,71
1,06
2,09
1,26

Rating %
1,4
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

15+
Rating 000
124
43
41
37
30
25
21
19
18
15

Reach 000
415
135
192
112
45
81
25
52
14
9

Share %
1,75
2,64
1,84

Rating %
0,3
0,2
0,2

15+
Rating 000
29
19
17

Reach 000
63
43
29

Sport handicapovaných
Titul
Nejlepší handicapovaný sportovec 2015
Paralympijské hry 2016 Rio de Janeiro
Lukostřelba: SP handicapovaných 2016

12

Paralympijský magazín
EP handicapovaných cyklistů

1,10
0,54

0,2
0,1

15
6

21
5

Share %
2,09
1,46
1,33
1,36
1,73
0,83

Rating %
0,8
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2

15+
Rating 000
71
42
27
23
21
17

Reach 000
132
43
20
32
29
20

Share %
2,54
2,23
2,68
2,13
2,11
1,50
3,76
0,98
2,78

Rating %
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4

15+
Rating 000
79
77
68
67
64
48
47
39
36

Reach 000
255
336
338
311
270
298
162
217
114

Share %
3,63
1,37
0,89
1,03
0,74
1,09
0,84
1,02
0,55
0,60

Rating %
0,9
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2

15+
Rating 000
76
46
38
36
31
30
27
21
21
18

Reach 000
101
182
147
113
188
65
60
39
46
48

Share %
2,00
1,71
1,36
1,52
1,63
1,17
0,54

Rating %
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3

15+
Rating 000
54
45
39
38
36
32
23

Reach 000
103
78
95
85
77
90
45

Dokumentární tvorba
Titul
Pavel Nedvěd a jeho osud
Byl první - Jaroslav Jiřík
Dva světy Josefa Kaliny
Viděno třemi
Basket jako cesta III
Živel - Jozef Golonka

Archiv
Titul
Archiv Z: Česko - Itálie
Archiv Z: Kanadský pohár 1976
Archiv Z: Kanadský pohár 1976
Archiv Z: ČSSR - Německo
Archiv Z: Česko - Portugalsko
Archiv Z: ČSSR - SSSR
Archiv Z: Česko - Německo
Archiv Z: Mandlíková - Navrátilová
Archiv Z: Česko - Rusko

Výroční pořady
Titul
Čtverák 2016
Sport roku 2016
Branky Body Vteřiny 60 let
10 let ČT sport
Hry skvělých rekordů a nenaplněných obav
Chvíle okouzlení
Ve zpětném zrcátku
Red Bull Air Race 2016 - Rivalové
Pálovy holky
Sezona v sedle 2016

Sport 2016
Titul
Sport 2016: Fotbal
Sport 2016: ME fotbal
Sport 2016: Zimní sporty
Sport 2016: Atletika
Sport 2016: Olympijské hry
Sport 2016: Hokej
Sport 2016: Mimořádné výkony

13

Sport 2016: Tenis
Sport 2016: Vodní sporty
Sport 2016: České ligy a závody
Sport 2016: Míčové sporty
Sport 2016: Cyklistika

0,66
0,62
0,37
0,43
0,43

0,3
0,2
0,2
0,1
0,1

22
18
16
12
12

73
29
12
28
26
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TVŮRČÍ PRODUCENTSKÉ SKUPINY V ROCE 2016,
POŘADY A VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ


Tvůrčí producentská skupina náboženské tvorby / Patrick Diviš, Brno, Praha, Ostrava
TPS spravuje běžící pořady s náboženskou tematikou a zabývá se vývojem dokumentů a
publicistických pořadů s tématy týkajícími se víry, historie a kultury.

o Pořady ve vývoji
Druhý život Karla IV. – dokumentární pátrání po potomcích Karla IV.
Bratr Koniáš – příběh jezuity Koniáše a mýtů o rekatolizaci
Básníci v pekle – dokument o básnících, kteří zažili na vlastní kůži věznici v Brně – na Cejlu
Jeroným Pražský – nový mučedník – hraný dokument o osudu Jeronýma Pražského
Mikuláš – Svatý mistr v obdarování – dokumentární esej o životě světce
Karel Weirich – dokument o zapomenutém výjimečném muži
Kaple: Duše rodů II. – pokračování dokumentárního cyklu
o Pořady ve výrobě
Relikvie – tajemství světců – dokumentární esej
Martin Luther – Pouhou vírou – dokumentární portrét
Tomáš Halík: Dialogy se světem – dokumentární portrét
Cizinci – dokumentární cyklus o životě cizinců u nás
Hádanky domů života, II. řada – pokračování dokumentárního cyklu o židovských hřbitovech
Magické hlubiny – populárně naučný cyklus
o Pořady vyrobené – odvysílané
Jako bychom dnes zemřít měli – dokumentární portrét pátera Josefa Toufara
Jan Hus – Cesta bez návratu – polohraný dokumentární portrét
Nezvladatelný buřič – Jeroným Pražský – dokumentární portrét
University – Tajemství evropského zázraku – dokumentární esej
Vánoční rozhovor s Anselmem Grünem – rozhovor
Dokud nás víra nerozdělí – docusoap o nábožensky smíšených manželstvích
Křížové cesty – série mini dokumentů
Slyšte, Slované! – historický dokumentární cyklus
S Hubertem do lesa – seriál – zábavné vzdělávání pro děti
Souvislosti Jana Pokorného – diskusní pořad
Modlitba za domov – přímý přenos ekumenické bohoslužby
Svatořečení Matky Terezy – přímý přenos ze zahraničí
Tříkrálový koncert 2016 – tradiční koncert
Ukončení Svatého roku milosrdenství – přímý přenos ze zahraničí
Večer lidí dobré vůle: Velehrad 2016 – přímý přenos
Zádušní mše za Václava Havla – přímý přenos
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Za svobodné Brno! – historický dokument
o Pořady běžící (stávající)
Cesty víry – dokumentární cyklus
Křesťanský magazín – magazín o světě víry
Sváteční slovo – krátké promluvy
15

Uchem jehly – diskusní pořad
Přímé přenosy domácích a zahraničních bohoslužeb
o Výhled činnosti TPS pro další období
V roce 2017 se TPS bude i nadále věnovat výrobě a vysílání stávajících pravidelných pořadů ze světa
víry a náboženství a solitérních dokumentů s touto tematikou. Bude pokračovat ve vysílání diskusního
pořadu Souvislosti Jana Pokorného. Věnovat se chce i vývoji pořadů o historii, vědě a kultuře,
populárně naučným formátům a tvorbě pro děti.



Tvůrčí producentská skupina seriálů a cyklické dramatiky / Lukáš Franta, Brno
TPS je zaměřena multižánrově. V centru pozornosti stojí hraná tvorba, zábavné pořady,
tvorba pro děti, dokumenty a hudební pořady. TPS působí od dubna 2016.

o Pořady vyrobené – odvysílané
Dokumentární radost z Jihlavy 2016 – vyhlášení a slavnostní udílení cen 20. ročníku Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů Jihlava.
o Pořady ve výrobě
Slavkovský advent – krátkometrážní hraný film; dramatický historický příběh odehrávající se v
období bitvy u Slavkova
Synkopy 61 – záznam koncertu k 55. výročí kapely v Sono centrum v Brně
Synkopy 61 – dokument k 55. výročí vzniku kapely Synkopy 61, nejstarší rockové kapely v ČR
Laco Déczi – záznam koncertu amerického jazzového trumpetisty slovenského původu
David Koller & friends – záznam koncertu k očekáváné desce Davida Kollera – The Best of
Manéž Bolka Polívky – zábavná show plná hvězdných hostů a jejich neobvyklých výkonů
Zlínský klenot – dokumentární pořad o fenoménu zlínské architektury skrze rekonstrukci
funkcionalistického klenotu
Král železa a smíchu – Franta Kocourek – dokument o legendárním brněnském lamželezu a slavné
postavě z vyprávění Miroslava Donutila
o Pořady ve vývoji
Memento mori – desetidílná detektivní série
Dobrodružství medicíny – dramatický seriál o zlomových objevech v historii medicíny
Advokát a jeho pán – kriminální thriller z právnického prostředí
Kubát & Kubátová – třídílná krimisérie
Pionýři hororu – epizodický mysteriózní hororový seriál
o Výhled činnosti TPS pro další období
V roce 2017 se TPS Lukáše Franty bude nadále zaměřovat na projekty napříč televizními žánry, aby
postupně v každé z uvedených žánrových oblastí – hraná tvorba, zábavné pořady, tvorba pro děti,
dokumenty a hudební pořady – měla realizovaný projekt. Mělo by také nastat další rozvíjení
spolupráce s regionálními tvůrci a s regionálními organizacemi (včetně státní správy), tak jak se ji
podařilo otevřít v roce 2016.
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Tvůrčí producentská skupina dětské tvorby / Barbara Johnsonová, Praha
TPS je zaměřena na animovanou a hranou tvorbu pro děti a celou rodinu (velké pohádky).
Úzce spolupracuje s programem ČT :D, pro který připravuje i zábavně vzdělávací cykly a
lifestylový magazín.

o Pořady ve vývoji
Agent v kapse – zábavně vzdělávací cyklus o tom, co si počít v potenciálně nebezpečných situacích
Princezna a půl království – velká vánoční pohádka
Čarovné hodinky – velká vánoční pohádka
Kouzelník Žito – velká vánoční pohádka
LOGOhrátky II. řada – hravý zábavně vzdělávací cyklus o problémech s výslovností
Pachatelé dobrých skutků – hraný komediální seriál pro děti
Malí, velcí detektivové – detektivní seriál pro děti
Když se řekne naše země (Hymna do kufříku) – animovaný cyklus k 100. výročí založené ČR
BFF – Best Friends Forever – zábavná vědomostní a dovednostní soutěž pro děti
Frnk z hnízda – zábavně vzdělávací pořad o životě ptačí rodiny
Datová Lhota – zábavně vzdělávací seriál o světě počítačů
Bubáček – kreslený večerníček
Sůva z nudlí – kreslený večerníček
Jezevec Chrujda – kreslený večerníček
Nové povídání o pejskovi a kočičce – kreslený večerníček
Kdopak by se čertů bál – kreslený večerníček
o Pořady ve výrobě
Nejmenší slon na světě (14 – 20) – 3D večerníček
Bílá paní na hlídání (8 – 13) – kreslený večerníček
Tarbíci, III. řada (14 – 20) – kreslený večerníček
Žížaláci (27 – 33) – animovaný večerníček
Letem světem aneb Cestování Jonáše Kokošky – kreslený večerníček
Zahrádka pod hvězdami – loutkový večerníček
Honza a beránek – kreslený večerníček
Pat a Mat (14 – 52) – animovaný seriál
Pohádky z mechu a kapradí (1 – 13) – večerníček – obarvená verze
Zpívejte s námi – animované lidové písničky
Mazalové, II. řada – hraný komediální seriál
Nejlepší přítel – velká vánoční pohádka
o Pořady vyrobené – odvysílané
Trosečník – hraný příběh ze série EBU drama
Hodina zpěvu – písničkový pořad Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
Sám v muzeu, II. řada – pokračování zábavně vzdělávacího cyklu ze zákulisí muzea
Povídání o mamince a tatínkovi – loutkový večerníček
Teleskop – zábavný cyklus pro milovníky vesmíru
Transport Er – krátký loutkový film
LOGOhrátky – hravý zábavně vzdělávací cyklus o problémech s výslovností
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Anděl Páně 2 – koprodukční filmová pohádka
Příběh pro EBU – Jak jsme oživovali dědečka – krátký komediální film pro děti
Anča a Pepík – animovaný dobrodružný seriál pro starší děti
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Datová Lhota – pilot zábavně vzdělávací cyklu
o Pořady běžící (stávající)
Wifina – lifestylový magazín pro děti
o Výhled činnosti TPS pro další období
Skupina se bude dále zabývat vývojem nových pohádkových titulů pro vánoční vysílání ČT1,
pokračováním vývoje hraných seriálů pro ČT :D, vývojem a výrobou řady titulů animovaných seriálů
pro nejmenší (Večerníček) a zároveň také připraví několik zábavně vzdělávacích cyklů pro ČT :D.



Tvůrčí producentská skupina společenské publicistiky a dokumentaristiky / Petr Kubica,
Praha

TPS se věnuje výrobě a vývoji společensko-politických, historických a kulturních dokumentů i cyklů,
společenské publicistice, populárních magazínů, diskusních pořadů, podpoře studentské tvorby a
zábavné a vzdělávací tvorbě pro děti.
o Pořady ve vývoji
BAŤA, Kasteláni aneb Zámek na krku, FREM, 2x100mil. m2 – paneláky, 30-0-30, Tichá srdce,
Vojenské památky – pevnosti, Dvojí život Štefánika, Stará řemesla, Nejsevernější český hrob,
Modlany Akkbar, Milda, Satanic Girls, 1968 mm, Sebevraždy okupantů, Volání divočiny,
Neviditelné ticho, Svědectví Jana Kapra, Baroko, Putování pomezím, Štětcem a kamerou, Tiché
hrozby, Space and Sound
Baroko – seriál představí baroko z pohledu užaslého objevovatele, jemuž se před očima vyjevují
myšlenky a poselství, vepsané do architektury a do krajiny
Dvojí život Štefánika – první český dokument o výrazné postavě československých dějin
Šifry Jana Kapra – dokument objevuje v Čechách téměř neznámého génia, inovátora,
experimentátora a hudebního skladatele Jana Kapra
Tichá srdce – příběhy českých klášterů
o Pořady ve výrobě
Zakázaný Bůh, Papua: Nová Guinea, Umírání pro začátečníky, My všichni Čechoslováci, Krajinou
domova 2, Planeta Česko, Český žurnál 2017, Charlotta, Surovost života a cynismus fantazie
Vratislava Effenbergera, Žumpa, Sedm podob Karola Sidona, Dobrý hospodář, Uzamčený svět,
Provedu: Přijímač, Čechoslováci v gulagu, Rodina je nejvíc, Český obraz elektronický, Akademické
svobody, Komunismus
Čechoslováci v gulagu – třídílná série líčí osudy lidí, kteří skončili v sovětských lágrech
Český žurnál 2017 – rub událostí roku 2016 očima českých dokumentaristů
Dobrý hospodář – analytický průzkum vzestupů a pádů českého zemědělství po roce 1989
My všichni Čechoslováci – osudy rodin sovětských vojáků, kteří kus života strávili v Československu
Umírání pro začátečníky – citlivý autorský dokument hledá odpověď na otázku, zda jsme připraveni
na smrt
Uzamčený svět – docusoap o lidech, kteří jsou za mřížemi následkem událostí, které se mohou
přihodit každému z nás
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o Pořady vyrobené – odvysílané
Český žurnál 2016, Zátopek, FAMU 70, Ceny Jindřicha Chalupeckého, Krajinou domova, Moje
zahrádka, Parta Maraton, Czech Grand Design za rok 2015, Babiččino čtení, Kouzelné bylinky, Deník
Dity P. II. řada, Maraton studentských filmů, Expo po Česku, Kombajn je fajn, Minuty z přírody,
Zákon Helena, Farmářská jízda
Český žurnál 2016 – série o důležitých událostech uplynulého roku
Farmářská jízda – lifestylový pořad o tom, co dělá z farmy dobrou farmu
Krajinou domova – vizuálně výjimečný průvodce po neznámých krásách české krajiny
Zákon Helena – osud vyšetřovatelky tzv. Berdychova gangu
Zátopek – cílevědomost, vůle a talent; výprava za úspěchem československé běžecké legendy
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Obsluhoval jsem, Severní mořská cesta, Národní galerie – 220 let, Příběh třetí lidské pochodně,
Hard on (Zdeněk Rykr), Nahý Šípek, Miluj mě, když to dokážeš, Anticharta, Ukrajino, nezlob se
Doktoři – akčně emocionální docusoap z prostředí tří špičkových operačních sálů
Hon na Zdeňka Lišku – portrét skladatele, nesmazatelně zapsaného do historie českého filmu
Světský – docusoap z prostředí cirkusáků a kolotočářů, dobrodružný život světských na cestě Evropou
Příběhy dvacátého století – cyklus dokumentárních koláží, zpřítomňujících život v normalizovaném
Československu sedmdesátých a osmdesátých let
RINO – sugestivní portrét agenta komunistické rozvědky Karla Köchera
o Pořady běžící (stávající)
Kouzelné bylinky, Náš venkov, TvMiniUni, Průvan, Nedej se, Nedej se – plus, Nedej se – Občanské
noviny, Konfrontace Petra Fischera, Náš venkov, ASAP, Průvan
ASAP – týdenní literární revue
Konfrontace PF – kulturní výsadek moderátora Petra Fischera, který vede se svými hosty razantní,
kritickou a překvapivou diskusi
Kouzelné bylinky – cyklus, který učí, jak nakládat s bylinkami a jak je správně použít
TvMiniUni – dětská televize, která se nezalekne ani té nejvšetečnější otázky
Nedej se – blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí
o Výhled činnosti TPS pro další období
Tvůrčí producentská skupina se ve vývoji soustředí na dokumenty a dokumentární cykly s aktuální,
historickou a uměleckou tematikou. Bude i nadále spolupracovat se začínajícími filmaři.



Tvůrčí producentská skupina solitérní dramatické tvorby / Jan Lekeš, Praha
TPS se věnuje solitérní a seriálové dramatické tvorbě. Zatím převládala historická dramata,
někdy s lehkým přesahem do žánru doku-drama. Nevyhýbá se však ani komediím,
detektivním příběhům a mysteriózním thrillerům.

o Pořady ve vývoji
Zločiny Velké Prahy – retro detektivní seriál ve stylu Hříšných lidí Města pražského
Sever – osmidílný kriminální příběh severského ražení
Vlci a tak – netradičně pojatý detektivní příběh se společenským přesahem
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o Pořady ve výrobě
Život a doba soudce A. K., II. řada – druhá řada stejnojmenného seriálu
Inspektor – detektivní seriál s Jurajem Kukurou v hlavní roli
Defenestrace 1618 – historický film s dokumentárními prvky o počátku třicetileté války
Trojí život – situační komedie
Krev démona – pokračování mysteriózních thrillerů Ďáblova lest a Ztracená brána
o Pořady vyrobené – odvysílané
Já, Mattoni – velký výpravný historický seriál o době, životě a podnikání Heinricha Mattoniho
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Monstrum – historické drama, životní příběh Otakara Švece, autora Stalinova sousoší v Praze
o Výhled činnosti TPS pro další období
TPS se po sérii historických témat bude věnovat převážně oddychovějšímu detektivnímu žánru.



Tvůrčí producentská skupina aktuální publicistiky / Andrea Majstorovičová, Praha
TPS se soustřeďuje na aktuální zpravodajské a publicistické projekty: reportážní cykly,
zpravodajské a publicistické speciály, profilové a autorské diskusní pořady, interview a
aktuální magazíny. Pro TPS je typické zejména propojení s programem ČT24, produkuje však i
pořady pro specializované okruhy ČT art a ČT :D a také pro plnoformátovou ČT1.

o Pořady ve vývoji
Místopis TGM – dokumentární pořad k 80. výročí úmrtí zakladatele státu
o Pořady ve výrobě
Třetí republika – publicistický pořad zabývající se vývojem Československa v období mezi demokracií
a totalitou
Kultura+ – týdeník ČT24 o klíčových událostech v umění a kultuře
Objektiv ČT24 – cestovatelský magazín
o Pořady vyrobené – odvysílané
V rytmu Zlaté Prahy 2016 – dokument zachycující průběh 53. ročníku Mezinárodního televizního
festivalu Zlatá Praha
Náš Karel IV. – desetidílná série k 700. výročí narození Karla IV.
Superdebata – debata lídrů stran a hnutí o vztazích centrální a krajské politiky
o Pořady běžící (stávající)
Fokus Václava Moravce – publicistický speciál reflektující důležitá nadčasová témata
Otázky Václava Moravce – hlavní diskusní pořad ČT
Zprávičky – denní zpravodajství na ČT:D pro děti školního věku
Máte slovo s Michaelou Jílkovou – debatní pořad, kde se k problémům – kromě politiků a odborníků
– vyjadřují i občané
Objektiv – magazín zahraničních zajímavostí
Jasná řeč Josefa Chuchmy – kritický diskusní pořad, který reaguje na kulturní a umělecké události
týdne
Film 2016 – magazín – souhrn toho nejpodstatnějšího ze světa filmu
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o Výhled činnosti TPS pro další období
TPS se vedle stávající produkce primárně zaměří na přípravu pořadů k volbám do poslanecké
sněmovny a výhledově také k volbám prezidenta ČR v roce 2018. Producentská skupina se bude dále
zabývat designem formátů pro ČT24 a další programové okruhy České televize.



Tvůrčí producentská skupina zábavné tvorby a lifestylu / Petr Mühl, Praha
TPS se i nadále profiluje zaměřením na pořady zábavné tvorby, lifestyle pořadů a pořadů pro
ČT :D, se stálým důrazem na vývoj původních pořadů a výběrem a zpracováním
nejvhodnějších licenčních pořadů.

o Pořady ve vývoji
Zdravotní test národa – zábavně edukační pořad o současném zdravotním stavu české populace
Finanční test národa – zábavně edukační pořad testující finanční gramotnost národa
Velký zábavný vědomostní pořad – zaměřený na „osmičková“ výročí (1848, 1918, 1948, 1968)
Pes roku – soutěžní pořad nejen pro pejskaře – talentová show
Manu a Matěj na cestě do Říma – cestovatelský pořad nejen o vaření s E. Ridim a M. Ruppertem
Digi Stopa – bezpečnost na internetu a počítačová kriminalita – pořad vycházející z reálných případů
Květinové lahůdky – vše o květinách pěstovaných na českých zahrádkách
Recy Věci – jak s minimálními náklady vdechnout nový život starým věcem
Farář na cestě – farář na motorce cestuje po zapomenutých církevních a necírkevních památkách ČR
Rodné chaloupky – cyklus návštěv v rodných chaloupkách „největších Čechů“
Koňské stezky – agroturistický bedekr koňských stezek, rančů a zajímavých míst v ČR
Hudební perličky Pavla Šporcla – zábavnou formou poučit děti o známých skladbách vážné hudby
Nauč tetu na netu, II. řada – zábavně vzdělávací pořad pro děti v oblasti internetu
Pizzař Emanuel – zábavně vzdělávací kurz italštiny pro nejmenší
o Pořady ve výrobě
Kde domov můj? – zábavná kvízová hra zaměřená na znalosti o naší vlasti
Taneční hrátky s Honzou Onderem – zábavná a hravá výuka základů různých tanců
Česká houslová škola – dokumentární cyklus s Pavlem Šporclem
o Pořady vyrobené – odvysílané
Doktorka, II. řada – zábavně vzdělávací talk show o zdraví
Kde domov můj? – zábavná kvízová hra zaměřená na znalosti o naší vlasti
Finále Plzeň – přímý přenos závěrečného galavečera 29. ročníku filmového festivalu
Cena Gratias Tibi 2016 – předávání cen nadace Člověk v tísni za občanskou aktivitu mladých lidí
Státy Států – Martin Dejdar na výpravě objevující zajímavosti USA
Ceny paměti národa – slavnostní udílení cen laureátům – statečným lidem z Česka a Slovenska
Česká hlava – slavnostní předávání cen za největší vědecké počiny a výzkumy
Sportovec roku – slavnostního vyhlášení novinářské ankety Klubu sportovních novinářů
Dětská dopravní policie – zábavně vzdělávací pořad zaměřený na bezpečnost dětí v silničním provozu
Taneční hrátky s Honzou Onderem – zábavná a hravá výuka základů různých tanců
Nauč tetu na netu – zábavně vzdělávací pořad pro děti v oblasti internetu
Zachraňme zemi – zábavně vzdělávací pořad pro děti o ekologii
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Kde domov můj? – zábavná kvízová hra zaměřená na znalosti o naší vlasti
Doktorka, III. řada – zábavně vzdělávací talk show o zdraví
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Dětská dopravní policie – zábavně vzdělávací pořad zaměřený na bezpečnost dětí v silničním provozu
o Pořady běžící (stávající)
Kde domov můj? – zábavná kvízová hra zaměřená na znalosti o naší vlasti
Dětská dopravní policie – zábavně vzdělávací pořad zaměřený na bezpečnost dětí v silničním provozu
Taneční hrátky s Honzou Onderem – zábavná a hravá výuka základů různých tanců
o Výhled činnosti TPS pro další období
Mimo pořadů, které jsou aktuálně ve výrobě, se TPS bude věnovat vývoji pořadů, které zábavnou a
poutavou formou diváka poučí či prověří jeho znalosti z různých oblastí lidského života. Z oblasti
lifestyle pořadů připravuje pořady inspirující k volnočasovým aktivitám, jako je např. poznávací
cestování nebo zdravý životní styl. Pro děti připravuje zábavné elementární jazykové cykly italštiny a
němčiny.



Tvůrčí producentská skupina vzdělávacích pořadů a nových formátů / Alena Müllerová,
Praha
TPS zaměřená na vzdělávání a nové formáty ve všech žánrech televizní tvorby. Soustředí se
především na tyto segmenty tvorby: koprodukce – zejména zahraniční, hraný seriál – vlastní
výroba, dokumentární a publicistické televizní pořady, vzdělávací a osvětové pořady.

o Pořady ve vývoji
Dobré duše – detektivní seriál o lásce, nenávisti a o tom, že dobro máme ve svých rukách
Apoštolové národní zrady – mini série s hranými prvky o největších zrádcích v českých dějinách
Karel Gott – Česko-německý koprodukční dokument o Karlu Gottovi a době, v níž žil a zpíval
Žalman v sedmi obrazech – dokument o folkové legendě Pavlu Žalmanovi Lohonkovi
Expedice brambora – dokumentární série – pojeďte s námi hledat původní brambory: možná
zachráníme i náš jídelníček
Literatura z Domu strachu – poetický, ale zároveň i politický filmový dokument o básnících,
spisovatelích a literárních vědcích, kteří se stali obětmi československého komunistického,
prosovětského režimu
Sedmilhářky – lifestylový magazín dvou mladých hereček a bloggerek, které si říkají Sedmilhářky;
Magazín o zdravém životním stylu a nových potravinových trendech: jídlo jako způsob komunikace
Rodiče s handicapy – dokument o rodičích s fyzickým postižením a obdivuhodnou vůlí přese všechno
plnohodnotně žít pro sebe a pro své děti, dokument se vzkazem zdravé žít a chápat bez předsudků
Na vlastní nohy – cestopisný cyklus s přesahem; koncept seriálu Na vlastní nohy je postaven na
událostech, ne na konkrétních destinacích; jednotlivé země, které navštěvujeme, jsou prostředkem a
kulisou našeho vyprávění
Mimo hlavní proud – dokumentární cyklus bude věnovaný vývoji české popové (v širším slova
smyslu, tzn. včetně rocku a dalších umělecky náročnějších žánrů) a jazzové hudby v posledním cca
půlstoletí
Operace Neptun – docu-reality, pásmo dvou hraných stylizovaných dokumentů o prapodivných
kauzách naší komunistické minulosti
KAMU v Mexiku – pokračování cestovatelské cooking show kuchařky, food blogerky a cestovatelky
Kamu: ta se tentokrát vydává do jedné z nejnebezpečnějších zemí, aby zažila pořádné dobrodružství
plné divokých chutí a barev
Rovnýma nohama – časosběrný dokument ze života dětí, které v 18 letech musí opustit dětský
domov a rovnýma nohama se ocitají tváří v tvář realitě
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Ženská otázka – dokumentární film o postavení žen v české společnosti, resp. o genderové otázce, o
sociálně a kulturně podmíněných rozdílech, předsudcích a specifik v postavení mužů a žen v
současnosti
Laboratoř moje tělo – minisérie, zaměřená na hledání cest ke zdravému životnímu stylu
prostřednictvím vědy a vědeckých informací
Oživlé vzpomínky – dokumentární cyklus; v každé epizodě vybraní protagonisté starší 75 let odhalují
divákovi živým a poutavým způsobem svoje zážitky a zkušenosti, týkající se těch nejdůležitějších
momentů ze svého života
007: Česká stopa – dokument; v literární i filmové větvi příběhů Jamese Bonda se v řadě případů
prosadil, směrem ven, český element ať už jako scéna (Grandhotel Pupp), technika (bitevníky L-39,
Morava či kancelářský nábytek), prezident United Artists českého původu (Norbert Auerbach) či jako,
zpravidla negativní, postavy v literatuře
Člověk versus stroj – dokumentární cyklus krátkých dokumentů popularizujících vědu pro děti v
kategorii 9 až 12 let
Matky v Bruselu – dokument hledá odpověď na otázku, nakolik je mateřství univerzální přirozená
ženská schopnost a nakolik a v čem ho naopak určuje kultura, zvyklosti, jak děti vychovávat,
společenské konvence, vžité tradice nebo postavení matky ve společnosti
Jiří Trnka – kulturní portrét; příběh chudého plzeňského chlapce, který vdechl život loutkám a
okouzlil filmový svět
Moderna, avantgarda – dokumentární cyklus o jedné z nejzásadnějších etap českého umění
Ve jménu státu – cyklus polohraných dokumentů, odkrývající úspěšné i neúspěšné operace českých
tajných služeb
Hrdinové jako ty – docudrama; cyklus představuje mladé generaci ucelený pohled na příběh naší
vlasti od roku 1938 až po léto 1945 v sérii, kde hlavními hrdiny nebudou ze žuly tesaní bojovníci, ale
jejich vrstevníci, skutečné osobnosti zapomenutých mladých hrdinů
Do lázní! – publicistický cyklus o lázních s Jiřinou Bohdalovou
Akce Dým – dokumentární film se zabývá pohledem představitelů moci v komunistickém
Československu, převážně bývalých vysokých funkcionářů KSČ, na rozpad politického systému v roce
1989
Radikalizace – dokumentární film; co kdybychom museli dát terorismu místo, kořeny a tvář?
Rodiče nejsou důležití – dokument; dokumentární sonda o problému odebírání dětí, vyprávěná přes
nejproslulejší evropskou instituci na ochranu dětí, norský Barnavern
Madeleine Albright – dokumentární film
o Pořady ve výrobě
Myši patří do nebe – animovaný film pro děti a rodiče na motivy oceňované knihy Ivy Procházkové
Soňa Červená – distribuční dokument; životní příběh operní pěvkyně Soni Červené
Cirkus Rwanda – distribuční dokument; film sleduje unikátní spolupráci mezi pražským cirkusovým
ansámblem La Putyka a rwandským Future Vision Acrobat, složeným převážně z osiřelých dětí
Modrá planeta – distribuční dokument; nejdiskutovanější vodní dílo u nás – Nové Mlýny.
Baťa, první globalista – dokumentární film o československém podnikateli, králi obuvi
Pouta mateřství – dokumentární film sleduje osudy matek ze specializovaného oddělení ve Věznici
Světlá nad Sázavou
David Vávra 60 – dokumentární film hravou formou představí všestrannou osobnost Davida Vávry
Propusťte Olega Sentsova – mezinárodní koprodukční dokument o známém případu vězněného
ukrajinského režiséra
Panovnice – celovečerní dokument o jediné ženě v čele českého státního útvaru v jeho více než
tisíciletých dějinách
Útěky na Kostariku – dokumentární cestopis; volné pokračování divácky oblíbeného cyklu Útěky do
přírody, které přiblíží oblast Kostariky
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S Jakubem v přírodě – volné pokračování dětského pořadu „Jakubova rybářská školička“.
Virus – distribuční film; příběh o nerovné lásce ženy středních let ze středostavovské rodiny a
mladého floutka
Český Pepík jede do Polska – hlavním hrdinou je naivní/všeznalý, neschopný/všehoschopný český
člověk z rodu Švejků
Orbis Artis – dokumentární cyklus o významných českých výtvarnících vznikne na základě knihy
fotografií J. Brabce
Jiří Brdečka – dokumentární film; portrét spisovatele, scenáristy a režiséra Jiřího Brdečky
Domácí násilí na mužích – dokument o domácím násilí na mužích
Hej, mistře basů – koncert k 75. narozeninám hudebníka a producenta Karla Vágnera v Lucerně
Čtyři v tom, IV. řada – dokumentární seriál o těhotenství, porodech a rodičovství z perspektivy
nastávajících otců
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Trapný padesátky – komediální seriál o třech ženách, jež začínají po padesátce nový život
Záhady přírodovědy – dokumentární cyklus o úspěšných výzkumech českých vědců
Jít za svým snem – dokumentární cyklus o mimořádných mladých talentech
Dobrodružství archeologie – důvtipný archeologický cestopis o úspěšných výzkumech českých
archeologů v zahraničí
O čo ide Idě – dokument; neuvěřitelný zájezd hráčů České filharmonie do romských osad na
východním Slovensku a jejich spolupráci s Idou Kelarovou, souborem Čhavorenge a místními
romskými dětmi
Tudy cesta vede – dokumentární snímek o mladých lidech s kombinovaným postižením, kteří studují
Praktickou školu v Jedličkově ústavu
Příběhy zahrad – dokument; každá zahrada má svou historii, každá je svázána s příběhy své doby
Z lásky nenávist – dokument; jedná se o propracované a důkladné zpracování tématu domácího
násilí formou rekonstrukce jednotlivých příběhů s doplněním názorů a komentářů odborníků na tuto
problematiku
Zapomenutá hvězda Helena Bušová – dokumentární film je pilotním dílem cyklu s názvem
Zapomenuté hvězdy, který by měl odkrývat osudy prvorepublikových filmových hvězd
Czech Tek – dokumentární film o technařích a o „techno scéně“ devadesátých let
Normální autistický film – distribuční dokument; originální pohled na společensky důležité a pro
tvůrce i diváky zajímavé téma lidí, kteří se zvláštním způsobem liší od zbytku společnosti
Děti Online – dokumentární film se zabývá vztahem dětí k počítačům a k internetu
Karel IV. očima Jiřího Fajta – dokument inspirovaný výstavou Národní galerie „Císař Karel IV.“
o Pořady vyrobené – odvysílané
Husí kůže – Zimomriavky – dokumentární film zkoumá příčiny rozpadu Československa
Jenica a Perla – dokument; osobní příběhy dvou romských dívek, Slovenky a Francouzky, z hudebně
tanečního souboru
Skrytý potenciál – talkshow Jana Mühlfeita; každý má v sobě silné stránky, jen je objevit
Rybí legendy Jakuba Vágnera – dokumentární cyklus; slavný český rybář a vzácní giganti světových
moří a řek
KAMU ve Vietnamu – dokumentární cyklus; cestovatelská cooking show uznávané kuchařky a food
blogerky Kamily Rundusové nabídne všechny chutě Vietnamu
Dokolakolem – dokumentární cyklus; cestovatelský cyklus o dvou kamarádech, kteří nemohou chodit
I Fagiolini – dokumentární film o špičkovém britském vokálním souboru a jeho vystoupení na
Pražském jaru byl posledním snímkem režiséra Pavla Kouteckého
Svoboda podle Ságla – dokument; fotograf a dokumentarista Jan Ságl je jedním z mála žijících svědků
alternativní kultury
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Piš, Kafka, piš! – dokument; Franz Kafka a jeho dílo: tentokrát s groteskní nadsázkou a humorem;
ohlédnutí za originálním kabaretem, ve kterém se členové Divadla Sklep inspirovali Kafkovými texty a
jeho osudy
Sedm pečetí Karla IV. – dokumentární cyklus; bitvy, turnaje, politické konspirace i pokus o atentát
patřily k životu Karla IV.
Generation What: Děláme vlny! – záznam koncertu; zahajovací událost k mezinárodnímu projektu
zkoumajícího mladou evropskou generaci, spojená s otevřením nového studia Radia Wave
Příběh pražské zoo – dokumentární film k 85. výročí pražské zoologické zahrady
Zeptejte se doktora – osvětové pořady se zdravotní tematikou
České studentské revolty – 60. léta – dokument; téma pražského studentského hnutí druhé poloviny
20. století
České studentské revolty – 80. léta – dokument; dokumentární esej, který porovnává úlohu českého
studentstva v dějinných zvratech této země, v šedesátých a osmdesátých letech dvacátého století
Karel Havlíček Borovský – dokument o významném českém satirikovi, zakladateli české žurnalistiky a
literární kritiky
Jak odchází prezident – dokument; unikátní hodinový dokument k 5. výročí úmrtí Václava Havla
Asanace v modrožluté – dokument; ojedinělý experiment spolupráce českých a ukrajinských
divadelníků při realizaci hry Asanace jako pocta Václavu Havlovi
Kočka není pes – magazín, který zábavnou formu radí, pomáhá a vzdělává majitele domácích
mazlíčků
Divadlo vzdoru – dokument; celovečerní dokumentární studie o bytovém divadle Vlasty
Chramostové a době s ním spojené
Vyhnáni po Chartě – dokumentární cyklus; o životních osudech pěti signatářů Charty 77, kteří byli
přinuceni k emigraci
GEN – dokumentární seriál; pokračování legendárního cyklu společnosti Febio
Jan Patočka: darovat smrt – dokumentární film o jednom z nejvýznamnějších českých filozofů 20.
století
o Výhled činnosti TPS pro další období
V roce 2017 se TPS bude dále zabývat důležitými a pozoruhodnými společenskými tématy naší
historie i současnosti. Záměrem je chápat, co je pro naši dobu typické, a snažit se předjímat, co je
důležité z hlediska budoucnosti. Producentsko-dramaturgický tvůrčí tým by si rád zachoval záběr
napříč žánry a zpracování projektů formou dokumentu i v podobě dramatické tvorby. TPS zajímají
projekty, které přesahují hranice našeho území i běžného uvažování, a bude se koncentrovat i na
pozitivní obrazy naší doby, tak jak je představuje např. cyklus GEN, který by měl pokračovat až do
roku 2018.



Tvůrčí producentská skupina multižánrové tvorby / Kateřina Ondřejková, Ostrava
TPS se orientuje na projekty, které využívají potenciálu regionu severní Moravy a Slezska a
elegantně překračují jeho hranice. Pokouší se o vývoj nových originálních formátů. Zkušené
tvůrce staví před nové podněty a systematicky nabízí příležitost tvůrcům mladým a
nezavedeným.

o Pořady ve vývoji
Il Boemo – celovečerní distribuční film Petra Václava o osudu Josefa Myslivečka
Vyhnání Gerty Schnirch – celovečerní distribuční film a televizní minisérie na motivy stejnojmenného
románu Kateřiny Tučkové
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Hodinářův učeň – celovečerní distribuční pohádka J. Rudolfové
Strážmistr Topinka – spin-off seriálu Doktor Martin v hlavní roli se svérázným ochráncem zákona
Prezident – třídílná televizní minisérie o vysoké hře komunistických prominentů
Místo zločinu Ostrava – kriminální seriál z prostředí Ostravy a Moravskoslezského kraje
Stockholmský syndrom – třídílné kriminální psychologické drama
Sarkofág pro královnu – dokument o vzniku skleněného sarkofágu pro dánskou královnu
České komorní zlato – cyklus o prestižních českých komorních tělesech
Proč obrazy nepotřebují názvy – animovaný zábavný seriál pro děti o současném výtvarném umění
o Pořady ve výrobě
Skokan – autorský celovečerní film Petra Václava, road movie cikánského mladíka, jenž se po
propuštění z vězení vydává na filmový festival do Cannes, aby se stal hercem
Dabing street – komediální seriál Petra Zelenky z prostředí dabingového studia
Petr Kotík – portrét česko-amerického skladatele a dirigenta
Švéd v žigulíku – dokument o tom, zda švédský manažer a jeho český tým dokážou reformovat
ruskou automobilku Avtovaz navzdory postsovětské mentalitě
Kvarteto – celovečerní film Miroslava Krobota, svérázná komedie o hledání štěstí
o Pořady vyrobené – odvysílané
Doktor Martin, II. řada – pokračování seriálu o svérázném obvodním lékaři v Beskydech
Slíbená princezna – výpravná pohádka, v níž je zlatovlasá princezna Radost slíbena pirátovi; odvážný
Jiřík však dokáže splnit tři úkoly, porazit nápadníka a získat lásku princezny
Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren – série skečů a písní Divadla Sklep v reálných kulisách
Odvaha – dokument o realizaci jedné z největších bronzových jezdeckých soch na světě
Země revivalů – hudební dokument o českých revivalových kapelách
Kombo – hudební pořad o současných českých kapelách a klubech
Apollo 2015 – koncertní dokument o muzikantech nominovaných na Ceny hudební kritiky Apollo
2015
Můj pokus o mistrovský opus II. řada – cyklus dokumentů o špičkových interpretech klasické hudby
Strýček Tonton – jazykový kurz francouzštiny pro mladší děti
U6 – úžasný svět vědy – zábavný soutěžní vzdělávací pořad pro starší děti
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Učitelka – celovečerní distribuční film Petra Jarchovského a Jana Hřebejka o síle lidského charakteru,
inspirovaný skutečným příběhem zdánlivě laskavé učitelky
Spravedlnost – třídílná TV minisérie o tom, jakou cenu musí zaplatit detektiv vyšetřující případ vraždy
prominentního soudce, kterou spáchala jeho dcera
Nádraží – skečová show, ve které pět herců ztvární 50 postav na dvou nádražích
Slyšení – televizní adaptace oceňované divadelního inscenace
V hlavní roli trubka – Reinhold Friedrich a Janáčkova filharmonie Ostrava – záznam koncertu
Anna Fusek – Black Intention Maki Ishiiho – televizní záznam hudební kompozice
Ivo Kahánek – recitál, televizní záznam koncertu
Colours of Ostrava 2016 – záznam z výběru koncertů z největšího tuzemského festivalu
Strýček Tonton – jazykový kurz francouzštiny pro mladší děti
o Výhled činnosti TPS pro další období
Hlavními projekty, které bude v roce 2017 TPS vyvíjet, jsou celovečerní distribuční film a televizní
minisérie Vyhnání Gerty Schnirch a třídílné kriminální psychologické drama Stockholmský syndrom.
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Ve stejném roce bude TPS vyrábět například 12dílný komediální seriál Petra Zelenky Dabing street a
koprodukční dokumenty Švéd v žigulíku a Sarkofág pro královnu.



Tvůrčí producentská skupina publicistiky a dokumentární tvorby / Lenka Poláková, Ostrava
TPS se kontinuálně zaměřuje na kontroverzní témata současnosti i historie, sociální tematiku,
přírodovědné a kulturní dědictví – ve formátech klasických i crossžánrových. Vytváří také
prostor pro lifestylové formáty zaměřené na bydlení, zdravý životní styl a volnočasové
aktivity. V dětské tvorbě se zaměřuje na moderní vzdělávací formáty. Aktivně se podílí na
mezinárodních koprodukcích s ARTE.

o Pořady ve vývoji (výběr)
Identita ES – světový genetik českého původu teprve nedávno odhalil, kým je a odkud pochází
Narozeni 1918 – století české státnosti pohledem pamětníků
Dovolená v éře páry – současné české rodiny si vyzkoušejí historii na vlastní kůži
Průšvihy první republiky – kauzy a příběhy, které hýbaly společností meziválečné doby
Bydlení za všechny peníze – lifestylový pořad o proměnách bydlení
Small hands – cyklus docudramat, příběhy dětí z počátku války
Druhá republika – nový pohled na jedno z nejčernějších období našich dějin
Ostravské jaro 1968 – ocelové srdce a jeho pokus o znovuzrození
Staré a hezké dějiny české – zábavný historický cyklus pro děti
Čeští uprchlíci – příběhy Čechů, kteří se vydávali do jiných světadílů za novým životem
Krásné živé památky – putování po místech, která ožila díky nadšení lidí
Liána duše – pomůže ayahuasca při léčbě depresí v Evropě?
Infiltrace – cyklus investigativních dokumentů odhalujících příkoří páchané na bezmocných
Mr. Štefánik – Cesta do neznáma – distribuční dokument o jednom ze zakladatelů ČSR
Rozděleni železnou oponou – cyklus příběhů potomků disidentů
If the Walls could talk – příběhy starých domů a jejich obyvatel
o Pořady ve výrobě (výběr)
Vrtěti lvem – dokument o rizicích informační války a ruské propagandy
Clash of Futures – cyklus docudramat – příběhů z meziválečného období
Pochoduj, nebo zemři – dokument o českých vojácích bojujících ve Vietnamu
Kde domov můj – příběhy českých legionářů na všech frontách 1. světové války
Martin Rajniš – Huť architektury – dokumentární portrét nestora české architektury
Ty Brďo! – animovaná dětská encyklopedie
o Pořady vyrobené – odvysílané
Klenoty naší krajiny, II. řada – cyklus o chráněných krajinných oblastech
Rozsudek, II. řada – cyklus docudramat ze soudních síní
Intolerance – příběhy netolerance v české společnosti
Muži z Aleje mrtvých – pravda a mýty o bitvě u Sadové (u Hradce Králové)
Obchodník s deštěm – příběh falešného agenta KGB, jemuž slávu přinesla totalita
Cesty Josefa Pleskota – osudy jednoho z nejlepších českých architektů
Darované děti – příběhy dětí z babyboxů
Ty Brďo! – animovaná dětská encyklopedie
Nedej se – ekologický cyklus
Náš venkov – cyklus o všech podobách současného venkova
Folklorika – cyklus sledující národopisné symboly současnosti
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o Pořady vyrobené – neodvysílané
32 utajovaných stran aneb Zpráva z pekla – příběh dvou mužů, kteří utekli z Osvětimi a přinesli
svědectví, jemuž nikdo nechtěl naslouchat
Děti Antonína Kaliny – příběh muže, který zachránil tisícovku dětí z koncentračního tábora
Buchenwald
Přízraky – dokumentární esej o místě, kterým prošly dějiny
Klenoty naší krajiny, III. řada – cyklus o chráněných krajinných oblastech
České zázraky – cyklus o Češích, kteří změnili svět
Modrá krev – současnost i minulost slavných šlechtických rodů
o Výhled činnosti TPS pro další období
V následujícím období bude TPS pokračovat ve svém základním nastavení. Zaměří se na projekty ke
stému výročí české státnosti; bude pokračovat v zahájených mezinárodních koprodukcích.
V crossžánrových projektech se zaměří na historické docu-reality a docu-drama. Hodlá se také
věnovat portrétům významných osobností; dále reflektovat dění v regionu prostřednictvím
regionálních tvůrců.



TPS hrané a zábavné tvorby / Michal Reitler, Praha
TPS se soustředí na pozdvihnutí roky podceňované žánrové tvorby. Pracuje na profesním
zdokonalování v daných žánrech: žánr nikoli jako cíl, ale jako prostředek k šíření potřebných
témat a informací co nejširší divácké obci prostřednictvím kriminální série, komediálního
seriálu, dramatického či dokumentárního filmu.

o Pořady ve vývoji
Metanol – dvoudílný televizní film na základě skutečných událostí
Dukla 61 – dvoudílný televizní film na základě skutečných událostí
Most – osmidílný komediální seriál z města Mostu, kde se sny prostě neplní
Božena Němcová – historický 10dílný seriál
Jak si nepokazit život – cyklus šesti televizních filmů
Divoká devadesátá – kriminální minisérie
Na střeše – kinodistribuční film
o Pořady ve výrobě
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
Trpaslík – šestidílný komediální seriál; nejhorší, co se vám může stát, je, že se splní vaše tajné přání: a
trpaslík to umí
Tajemství těla – původní zábavně-vzdělávací soutěž o genialitě našeho těla
Fifty fifty – dokumentární film o roce Lucie Bílé, kdy oslaví 50. narozeniny
Spi sladce – dokumentární film podporující kampaň zaměřenou na boření předsudků většinové
společnosti o bezdomovcích
o Pořady vyrobené – odvysílané
Případy 1. oddělení, II. řada – další skutečné případy
Nejchytřejší Čech, II. řada – v hlavní roli vystupuje to nejcennější, co máme: náš mozek
Každý milion dobrý – televizní film k 85. narozeninám Jiřiny Bohdalové
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Člověk kancelářský – pilot původního nerealizovaného sitkomu z prostředí kanceláře (z vývojové
dílny TPS)
Dobré konce – pilot původní nerealizované talk show (z vývojové dílny TPS)
Marta a Věra, II. řada – pokračování sitkomu
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Spi sladce – dokumentární film podporující kampaň zaměřenou na boření předsudků většinové
společnosti o bezdomovcích
o Výhled činnosti TPS pro další období
Další směřování TPS stojí na zvyšování nároků na vlastní vyvíjené projekty prohlubováním úspěšné
spolupráce s talentovanými autory i režiséry. Stále platí, že se TPS i nadále bude řídit heslem
„vzdělávat a bavit“, kvalitně a s vysokým diváckým zásahem.



Tvůrčí producentská skupina hudební tvorby / Vítězslav Sýkora, Praha
TPS se dlouhodobě zaměřuje na vývoj a realizaci hudebních a tanečních pořadů v celé
žánrové šíři: od dokumentů přes natáčení původního baletu až po přenosy a záznamy
koncertů, oper a tanečního divadla – v oblasti klasické a soudobé hudby, ale i ve sféře popu,
rocku, jazzu či world music.

o Pořady ve vývoji
Hudba je největší dar – dokument o nejznámější soudobé české hudební skladatelce Sylvii Bodorové
Vítězslav Novák – o věčné touze, slávě a zapomnění – dokument o skladatelské hvězdě naší první
republiky
Dobrodružství s orchestrem – zábavný hudební cyklus pro děti odhalující svět vážné hudby
Leoš Janáček – dokument o nejvýraznějším českém hudebním skladateli a jeho nesnadné cestě na
hudební Olymp
Perly baroka – cyklus pořadů o životních příbězích a tvorbě slavných českých barokních skladatelů
v autentické interpretaci a na autentických místech
Josef Suk – dokument o proslulém českém skladateli první poloviny 20. století
Hledačův svět – dokument o české kytarové legendě Radimu Hladíkovi
Helena – dokument o české popové hvězdě Heleně Vondráčkové
Klavírista a skladatel Emil Viklický – dokument o předním českém jazzovém pianistovi
David Eben a jeho Schola Gregoriana Pragensis – příběh uznávaného souboru, interpretujícího
středověkou hudbu, v jehož čele stojí zakladatel a vedoucí David Eben
Bamberští symfonikové a Jakub Hrůša – koprodukční hudební dokument o bavorském hudebním
tělese pod vedením mladého českého dirigenta na pozadí historie česko-německých nejen hudebních
vztahů
o Pořady ve výrobě
Zuzana Růžičková: Hudba je život – česko-americký dokument o životní a tvůrčí cestě české
cembalistky
Closed – Zavřeno – původní česko-norský taneční film o uzavřenosti našich vnitřních světů
Louskáček a Myšák Plyšák – česko-francouzský záznam baletu Národního divadla přicházející
s novým výkladem proslulého Louskáčka v režii a choreografii Petra Zusky
Pražský výběr: poslední koncert – záznam koncertu známé české rockové skupiny
Císař Atlantidy – německo-český dokument o životě „terezínského“ skladatele Viktora Ullmanna,
s důrazem na jeho stejnojmennou operu
Tenorista Štefan Margita – dokument o vynikajícím operním pěvci
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Symfonický orchestr Českého rozhlasu: 90 let – o historii a současnosti rozhlasového hudebního
tělesa
Šest symfonií B. Martinů – mezinárodní koprodukční cyklus koncertů České filharmonie se
zasvěceným komentářem Marka Ebena a Jiřího Bělohlávka
Tanečník a choreograf Petr Zuska – dokument o významném českém tanečníkovi, choreografovi a
šéfovi baletu Národního divadla
On Record – cyklus hudebních setkávání amerického jazzového kytaristy českého původu Rudyho
Linky a jeho hostů
Pražský výběr – dokument o proslulé české rockové skupině
Collegium 1704 a Jan Dismas Zelenka – francouzsko-český záznam posledního koncertu roku 2016
z kostela sv. Šimona a Judy
Eurovizní soutěž mladých tanečníků 2017 – prestižní mezinárodní soutěž z maltské La Valletty za
účasti vítěze českého národního kola
o Pořady vyrobené – odvysílané
Novoroční koncert České filharmonie – první hudební událost roku 2016 v přímém přenosu
Clarinet Factory – Ozvěny z kamene – mimořádný žánrový záběr tělesa na open air koncertě v
bývalém lomu
Mozart v Praze – Rolando Villazón jde v česko-francouzsko-anglickém dokumentu po stopách
premiéry opery oper: Dona Giovanniho
Mozart Gala – K. Kněžíková a A. Plachetka v nejznámějších předehrách, áriích a duetech
Concerto Bohemia 2015 – záznam koncertu národní rozhlasové soutěže orchestrů a souborů
mladých interpretů
Toufar – dokumentární komorní opera Aleše Březiny se Soňou Červenou v hlavní roli
Soňa Červená na Zlaté Praze – záznam komorního recitálu výjimečné umělecké osobnosti
Oscar 2016 – vyhlášení 88. výročních cen americké filmové akademie z Dolby Theatre v Hollywoodu
Vladimír Mišík – ETC 40 – záznam koncertu u příležitosti 40. výročí vzniku skvělé české kapely
Kühňata v Austrálii a na Novém Zélandu – dokument o exotickém turné českého dětského sboru
završeném vystoupením na scéně opery v Sydney
Pocta houslím a houslistům – skvostná sestava českých houslových virtuosů společně na jednom
pódiu
Koncert k poctě skladatele Vadima Petrova – záznam koncertu filmové, televizní a symfonické
tvorby úspěšného a uznávaného skladatele
Emmanuel Villaume a PKF – Prague Philharmonia – inaugurační koncert nového šéfdirigenta PKF
Romeo a Julie – česko-francouzská koprodukce záznamu baletu Národního divadla v režii a
choreografii P. Zusky
Divokej Bill – Koncert doma – jedna z nejpopulárnějších českých kapel současnosti před
několikatisícovým publikem v domácích Úvalech
Afflatus Quintet a Yoko Kikuchi – dvacetiletý kvintet s hostující japonskou klavíristkou na scéně
festivalu Pražské jaro
71. mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2016 – záznam koncertu mezinárodního festivalu
Pražský výběr – koncert legendární rockové skupiny v Karlových Varech v roce 2013
Bocelli and Zanetti Night – galapředstavení největších hudebních a fotbalových hvězd z Itálie
Zkouška orchestru: Dirigent – diktátor nebo sluha? – M. Eben a J. Bělohlávek s Českou filharmonií
v cyklu o klasické hudbě
BBC Symphony Orchestra na Pražském jaru 2016 – jeden z vrcholných koncertů PJ 2016
Zkouška orchestru: Moderní klasika – „in“, nebo „out“? – M. Eben a J. Bělohlávek s Českou
filharmonií v cyklu o klasické hudbě
EURO 2016: David Guetta v Paříži – nejslavnější francouzský DJ pod Eiffelovou věží u příležitosti
zahájení fotbalového šampionátu
30

Adam Plachetka – koncert významného pěvce na pražském Žofíně
Zkouška orchestru: Vymazlený Strauss a hustý Janáček – M. Eben a J. Bělohlávek s Českou
filharmonií v cyklu o klasické hudbě
Česká filharmonie – open air 2016 – tradiční plenérový koncert našeho prvního orchestru
Smetanova Litomyšl 2016 – Sólo pro 100 smyčců – festivalový smyčcový orchestr na pódiu prvního
zámeckého nádvoří
To bylo Pražské jaro 2016 – nejzajímavější okamžiky, rozhovory a postřehy z hudebního festivalu
Miriam Bayle – Fenomén scat – koncert známé jazzové zpěvačky
Echo Pražského jara 2016 – cyklus minipořadů s aktuálními vrcholy hudebního festivalu
Ondřej Brzobohatý a Symphonicum Tour 2016 – populární zpěvák na jevišti Hudebního divadla v
Karlíně
Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2016 – respektovaná akce EBU, tentokrát z Kolína nad Rýnem,
kde český zástupce získal skvělou 2. cenu
Dvořákova Praha 2016 – úvodní koncert hudebního festivalu v česko-německé koprodukci
Les Ballets Bubeníček – Orfeus – nový projekt bratrů Bubeníčků na prknech MTF Zlatá Praha
Zahajovací koncert 121. sezony České filharmonie – koprodukční přenos tradičního koncertu
53. MTF Zlatá Praha – Slavnostní předávání cen – zakončení prestižního festivalu z Nové scény
Národního divadla
Slavnostní koncert při příležitosti 80. výročí narození prezidenta Václava Havla – Česká filharmonie
pod vedením S. Byčkova z pódia pražského Rudolfina
Porta „50“ – legendy i nové tváře folku a country z 50. ročníku hudebního festivalu
Kurt Weill a Jihočeská filharmonie – Z. Stivínová a JF v kabaretních písních K. Weilla
Pražský Big Band Milana Svobody – koncert k 40. výročí založení velkého jazzového orchestru
PopStory – dokumentární cyklus o vývoji československé pop music „od vinylu k iPodu“
Putování za muzikou – cyklus pořadů dechové hudby s Jožkou Šmukařem
Terra musica – magazín o klasické hudbě, jazzu a tanci plný zajímavých událostí a osobností
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Jiří & Otto Bubeníček – dokumentární pohled na jeviště i do zákulisí světoznámé baletní dvojice
L. Janáček: Z mrtvého domu – záznam nového ztvárnění Janáčkovy opery z Národního divadla v
Praze
Pavel Šporcl – život mezi tóny – dokument o našem předním houslovém virtuosovi
PKF – Prague Philharmonia a Mendelssohnův Chvalozpěv – koncert s dirigentem E. Villaumem z haly
Forum v Karlíně
Radůza a Plzeňská filharmonie – výjimečná česká písničkářka za doprovodu symfonického orchestru
Bohemia Jazz Fest – Charles Lloyd Quartet – energický americký soubor na pódiu na Staroměstském
náměstí
Roman Dragoun 60 – koncert rockového klávesisty, skladatele a zpěváka u příležitosti jeho 60.
narozenin
Lešek Semelka 70 – koncert u příležitosti životního jubilea zpěváka a skladatele
Pozdrav z Ameriky – Symfonický orchestr Českého rozhlasu na koncertě z tvorby amerických
skladatelů
Štefan Margita Gala 60 – koncert k životnímu jubileu významného operního zpěváka
José Cura a FOK – slavný americký pěvec, tentokrát jako dirigent, představuje tvorbu
latinskoamerických skladatelů
o Pořady běžící (stávající)
Terra musica – magazín o klasické hudbě, jazzu a tanci plný zajímavých událostí a osobností
o Výhled činnosti TPS pro další období
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TPS bude v roce 2017 pokračovat s Českou filharmonií v realizaci koprodukčního cyklu Šest symfonií
Bohuslava Martinů a v přípravě pokračování cyklu PopStory o historii československé pop music
v období „od vinylu k iPodu“. Opět se soustředí na realizaci řady koprodukčních pořadů, jednak ve
spolupráci s EBU (Eurovizní soutěž mladých tanečníků), jednak samostatně s řadou evropských
partnerů. I v roce 2017 chce především zůstat u svého hlavního zaměření – vývoj a realizace
hudebních a tanečních pořadů.



Tvůrčí producentská skupina společenské publicistiky a dokumentaristiky / Martina
Šantavá, Praha
TPS se věnuje vývoji a výrobě především ve sféře dokumentární tvorby. Společenská témata,
ale i oblast vědy, kultury a vzdělávání, portréty osobností a dokumenty z oblasti umění a
designu. TPS spolupracuje často i mezinárodně s autory, televizemi, i s EBU a v její tvorbě
nechybějí ani nové formáty docu-reality a docu-soap.

o Pořady ve vývoji (výběr)
Rudí prezidenti – dokumentární cyklus portrétů československých komunistických prezidentů
Češi a Němci – dokumentární cyklus podávají ucelený pohled na klíčové události 20. století, které
formovaly náš vztah k německé menšině
Hasiči – docusoap sledující hasičský profesionální sbor
Lucka – život a jak ho žít – dokument na životním příběhu hlavní hrdinky ukazuje, jak je cesta do
pekel překvapivě jednoduchá a rychlá a co ji může způsobit
Obrazy pražské periferie – dokument přibližuje, jak se proměňovala pražská periferie, která
přitahovala několik generací tvůrců českého moderního umění
Josef Šíma – portrét: život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých moderních malířů
Pasažéři – distribuční sběrný film o lidech, kteří nezažili lásku, a proto ji neumějí dávat dál; intimní
portrét dětí z dětského domova, které se původně potkaly díky dramaterapii
Národní divadlo – dokumentární cyklus o historii Národního divadla
Filantrop, II. řada – pokračování cyklu o českých filantropech
Válečné nevěsty – dokumentární film se věnuje historickému fenoménu „válečných nevěst“
Princezny na export – dokumentární cyklus zachycuje příběhy několika českých princezen a kněžen,
které se, mnohdy ještě jako děti, staly prostřednictvím sňatků aktéry dobové diplomacie
Zvláštní znamení touha, II. řada – pokračování úspěšného dokumentárního cyklu o trampingu
o Pořady ve výrobě
Kód PRG – prostřednictvím docusoapu bude Letiště Václava Havla zobrazeno jako živý organismus a
zároveň jako mozaika konkrétních lidských osudů
Batalives – distribuční film vypráví o lidech, kteří na různých místech světa žijí ve městech, které
založil a vybudoval Tomáš Baťa, aby mohl se svou společností úspěšně expandovat
Ptáčata, III. řada – pokračování docusoapu o třídě romských dětí, které dorostly do druhého stupně
základní školy a rozmýšlejí se, kam své životní kroky nasměrují dále
Ivan Kyncl – Mistr objektivu – dokumentární příběh neobyčejného umělce, fotografa Ivana Kyncla,
jehož život se těsně prolínal s minulostí a přítomností České republiky a Velké Británie
Cestopisy IN SITU – přírodovědný dokumentární seriál upozorňující na ohrožená zvířata po celé
planetě, kde se o jejich záchranu zasazují často i čeští nadšenci a odborníci
Kupka, jiná historie moderny – František Kupka je ve filmu představen velmi komplexně jako výrazná
tvůrčí osobnost umění 1. poloviny 20. stol., která v mnohém předešla svou dobu
Ferdinandovy zahrady – lifestylový pořad o proměnách a architektuře zahrad
Čtení do ouška – Vyprávění Zdeňka Svěráka – Zdeněk Svěrák čte dětem své pohádky
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Můj skřítek se jmenuje Resmay – drama české ženy a kambodžské dívky, které svedl dohromady sen,
díky němuž Tamara zachránila Jarku před krutým životem na ulici
Hledáme rodiče – dokumentární cyklus, který na konkrétních případech líčí všechny možnosti
současné náhradní rodičovské péče
Ota Hofman – dokument Karla Smyczka o režisérovi Otu Hofmanovi
Místa života – příběh krajiny, která přišla o svůj organismus a ráda by jej získala zpět
o Pořady vyrobené – odvysílané
Jmenuji se Jiří David – netradiční portrét autora proslulého neonovým srdcem na Pražském hradě
Moja – příběh gorilího mláděte – životní příběh nejslavnější české gorily Moji
Noční hlas – Jak se Česko stává lepším Aneb Všichni dobří rodáci – pilotní díl talkshow plné obyčejně
úžasných příběhů s Petrem Šimůnkem
Nabručení – formát, ve kterém nebojácní penzisté procházejí nástrahami poznávání moderních
aktivit mladých lidí a sami si je zkoušejí
Česká fotka – seriál ve 13 samostatných a výrazných dokumentech sleduje témata, která
charakterizují estetickou, myšlenkovou nebo žánrovou pestrost české fotografie
Pavel Brázda – Umění mezi lidmi – portrét výrazného solitéra české výtvarné scény, který byl
natočen jako pocta k Brázdovým devadesátinám
Můj sen Rio – příběh naší tenisové jedničky mezi tělesně handicapovanými Laďky Pořízkové, která
bojuje se svou nemocí, ale i se svou hlavou, která je jejím největším nepřítelem na cestě k nominaci
na paralympiádu do Ria
Růža – životní příběh žokejky Martiny Růžičkové
Filantrop – dokumentární cyklus příběhů současných českých mecenášů, kteří dobrovolně věnují svůj
majetek na podporu druhých
Cestohrátky – cestopis určený dětským diváků ve věku 8 až 12 let je dětskou verze cyklu Na cestě
EBU Challenges – dokument, který je součástí každoročního projektu EBU; Česká televize se ho
účastní společně s dalšími 7 – 12 zeměmi; základní dramaturgická osa se opírá o příběh 8 až 12letého
dítěte, které překonává ve svém životě zásadní překážku nebo vnitřní výzvu: výsledkem je dokument
v délce 15 minut, jenž se odvysílá v televizních stanicích všech účastnických zemí
České verze zahraničních pořadů cyklu: Hadí dívka Timi – Timea pochází z chudé a neúplné rodiny,
maminka ji uživí jen za cenu toho, že skoro nikdy není doma. Timea nechce, aby jí cokoliv zabránilo v
cestě za jejím snem: vystudovat Artistickou školu v Budapešti a vystupovat v cirkuse. Yael bojuje za
les – Všechny stromy z Yaelina oblíbeného lesa mají být vykáceny kvůli nové tramvajové lince. Yael se
rozhodne, že lesík musí stůj co stůj zachránit a hledá spojence. Překonává jednu překážku za druhou,
aniž má jistotu, jak to všechno nakonec dopadne (režie: Ilona Stämpfli).
o Pořady vyrobené – neodvysílané
EBU Challenges – Bětka a chytré hlavičky – dvanáctiletá Bětka žije na vesnici na statku plném koní a
jiných zvířat a zároveň pomáhá lidem v domově důchodců zachovávat si životní optimismus
EBU Challenges – Ernestýnka: Život je labyrint – dvanáctiletá Ernestýnka je jiná než ostatní a cítí se
sama. Dá se to změnit vlastní vůlí?
EBU Challenges – české verze šesti zahraničních pořadů cyklu: Viktor – Apokalypsa orla mořského,
Florian – panoš, Ábi a Levi – Velký závod, Ido – Přál bych si psa, Satoši – Chci rozdávat lidem radost,
Fabian – zápasník od krav
Člověk, to je věda – cyklus populárně naučných dokumentů po vzoru BBC Horizon, která odkrývají
významné počiny českých vědců v oblasti lidského chování a vnějších vlivů na něj
Brány – jak je možné, že deseticentimetrová kostička z pískovce unese auto a zároveň se ve vodě
rozsype na písek? Světový objev českých vědců.
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UPOL – dokumentární film vzniklý u příležitosti 70. výročí obnovení druhého nejstaršího vysokého
učení po 2. světové válce: portrét školy i lidí, kterými je tvořena, akcentuje především současnou
podobu a dynamický rozvoj instituce v posledních letech
Krajina kamenných věží – dokumentární film představuje život horalů v nejdivočejší oblasti Kavkazu
– gruzínské Tušetii – a jejich snahu skloubit nároky moderního způsobu života, ochrany přírody a
starých tradic
Díra v hlavě – distribuční film zachycující rasovou genocidu Romů a Sintů za druhé světové války;
dokumentární esej líčí v otevřených epizodách jejich viditelné i neviditelné jizvy
Národní klenoty, II. řada – Miroslav Táborský představuje památky ČR nominované na zápis do
Seznamu světového dědictví UNESCO
Jak se fotí Praha – pilotní díl netradičního cestopisu, při kterém se diváci mohou naučit, jak správně
fotografovat; novinář Jan Šmíd provází fotografa Jana Šibíka, představuje mu známá turistická místa i
skrytá zákoutí
Mendel, otec genetiky – dokumentární film s hranými prvky o největším českém vědci, který při
pokusech s hrachem objevil základy dědičnosti
Druhý život Jitky K. – film o obrovské síle, kterou v sobě dokáže člověk nalézt, když se rozhodne
vzepřít osudu; tváří tvář děsivé diagnóze se Jitka, energická a sportovně založená mladá žena,
rozhodne s nemocí bojovat a nad rozsudkem smrti zvítězit
Cesta šedou zónou – stáří je relativní, stárneme vlastně od narození; kdy tedy vstupujeme do oné
pomyslné „šedé zóny“, kdy nás okolí začíná považovat za staré? Odpověď hledá čtveřice lidí, kteří se s
tímto tématem momentálně vypořádávají.
To Make A Comedy Is No Fun – potomek českých emigrantů Robert Kolinsky je obdivovatelem Jiřího
Menzela a jeho filmů, proto se rozhodl natočit o svém milovaném autorovi dokument
Girl Power – distribuční celovečerní dokumentární film ohledává dvě roviny: světovou ženskou
graffiti scénu od Sydney přes Moskvu, Berlín, Amsterdam až do New Yorku, a zároveň ukazuje intimní
portrét české graffiti writerky Sany
Ozvěny minulosti – dokumentární film sledující historický vývoj české společnosti: dokumentární esej
o hrdinství se zabývá pojmem hrdina, jenž v každém období dějin svým příkladem naplňuje dobové
ideály
Jan Kubíček – dokument o výtvarníkovi světového formátu Janu Kubíčkovi, ve kterém jsou využity
jeho zápisky a deníky
o Pořady běžící (stávající)
Folklorika – cyklus dokumentů, představující divákům, jak se dnes v kterém regionu ještě žije, která
řemesla nevymřela, ale i folklor novodobý
o Výhled činnosti TPS pro další období
TPS se bude i nadále věnovat vývoji a výrobě dokumentární tvorby a bude i nadále spolupracovat
mezinárodně s autory, televizemi i s EBU.



Tvůrčí producentská skupina divadelní tvorby / Ondřej Šrámek, Praha
Hlavní oblastí činností TPS je prezentace české divadelní kultury a dalších druhů umění.
Věnuje se také tvorbě pro děti.

o Pořady ve vývoji
Čtení do ouška – Kočičí pohádky II. a Pohádky B. Němcové
Ivan Rajmont – dokument do volného cyklu Česká divadelní režie
Tyl byl, Tyl bude! – dokument o českém dramatikovi, spisovateli, novináři a politikovi
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Taneční pocta ping-pongu – záznam představení souboru 420People
Gossip – záznam představení taneční skupiny Lenky Wagnerové
Paní Warrenová – záznam inscenace Činoherního klubu
Vzkříšení – záznam inscenace Dejvického divadla
Její pastorkyňa – přímý přenos představení Divadla Na Vinohradech
Sen čarovné noci – záznam inscenace Národního divadla
o Pořady ve výrobě
Drak, kterého netřeba se bát – dokumentární cyklus o divadle, které bořilo zažité hranice mezi
divadlem pro děti a dospělé, loutkami a živými herci
Karamazovi – záznam představení Činoherního klubu (ve spolupráci s RTVS)
Kinoautomat – dokument o českém patentu, který oslnil svět
Pravdě, dobru, kráse – dokumentární cyklus o skrytých dějinách Divadla Na Vinohradech
Otomar Krejča – dokument do volného cyklu Česká divadelní režie
Divadlo Na zábradlí – dokumentární cyklus k 50. výročí existence divadla
Čtení do ouška – Pohádky Karla Jaromíra Erbena – Josef Somr čte klasické české pohádky
Jednotka intenzivní lásky – záznam inscenace Divadla J. K. Tyla v Plzni
o Pořady vyrobené – odvysílané
Legenda studio Ypsilon – cyklus k výročí renomovaného divadla od počátku po současnost
Dávno, dávno již tomu – rekonstruovaný záznam monodramatu F. Pavlíčka s V. Chramostovou
Čtení do ouška – Kočičí pohádky a Pohádky ze staré Šumavy
Koncert pro největšího Čecha Karla IV. a nejmenšího Čecha Hurvínka – zábavný program k 700.
výročí narození Karla IV.
Čím žije Ypsilonka dnes – publicistický pořad o současnosti divadla v jeho jubilejní sezoně
Praha stověžatá – přímý přenos představení Studia Ypsilon k narozeninám ČT art
První sníh – loutková pohádka v koprodukci s FAMO v Písku, oceněná na mnoha zahraničních
festivalech
Národní divadlo, jak jej neznáte – cyklus o artefaktech a dějinách Národního divadla
Vůně krétské kuchyně s Miroslavem Donutilem – kulinářsko-kulturní cestopis
Dechovka – netradičně zpracovaný záznam představení Divadla Vosto5
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Vůně krétské kuchyně s Miroslavem Donutilem – kulinářsko-kulturní cestopis; speciální díl, vzniklý z
navíc natočeného materiálu
Dopis do nebe – zábavný pořad k 50. výročí Divadla Járy Cimrmana
Bořivoj Zeman – dokumentární portrét tvůrce české filmové pohádky očima jeho dcery
Husa na provázku – dokumentární cyklus k 50. výročí existence divadla
Taneční příběhy Darii Klimentové – přední světová tanečnice na konci své profesionální dráhy hovoří
podrobně o svých stěžejních rolích
Děti sametu, II. – portréty dnešních třicátníků, výrazných uměleckých osobností, kteří v listopadu
1989 chodili do základní školy
Jatka 78 – sběrný dokument o vzniku multifunkčního alternativního divadelního prostoru
Návštěvy u pana Greena – záznam inscenace se Stanislavem Zindulkou a Matějem Hádkem
Adalbert Stifter – dokument o šumavském spisovateli, hlasateli míru mezi Čechy a Němci
Divadlo v Řeznické – dokument k 35. výročí originální pražské scény
o Pořady běžící (stávající)
Divadlo žije! – pravidelný dokumentární cyklus o divadelním dění u nás
Ceny Thálie – přímý přenos předání výročních cen Herecké asociace
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Ceny Ministerstva kultury ČR – přímý přenos z předání Státních cen a cen Ministerstva kultury ČR
Světlo porozumění – každoroční setkání umělců v kostele sv. Ducha a ve Španělské synagoze,
paralelní koncert
o Výhled činnosti TPS pro další období
TPS bude pokračovat ve vyhledávání divadelních inscenací, které jsou divácky atraktivní, a přitom ve
svém žánru znamenají významný moment v české inscenační praxi. Soustředí se na střední generaci
režisérů. Spolupracovat bude i dále na cyklu Čtení do ouška pro ČT: D, především s cílem udržovat
v dětech povědomí o české klasické literatuře a významných světových autorech, kupříkladu méně
známé pohádky Boženy Němcové.



Tvůrčí a producentská skupina seriálů a cyklické dramatiky / Jan Štern, Praha
TPS se zabývá především seriály a cyklickou dramatickou tvorbou, vytváří však i solitérní
televizní filmy nebo zábavné a dokumentární pořady. Cílem je vždy nalézt vyváženou
kombinaci mezi kvalitou a uměleckou hodnotou na jedné straně a diváckou atraktivitou na
straně druhé.

o Pořady ve vývoji
Zkouška sirén (1 – 3) – politický thriller z prostředí české justice
Perníková cesta (1 – 13) – kriminální thriller o rozkrývání mezinárodní drogové mafie
Balada o pilotovi – dramatický příběh válečného pilota v poválečné době
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
Na šňůře – tragikomický příběh z prostředí punkové kapely
V kruhu – drama dívky, kterou dostihne její minulost
Sázava (1 – 13) – seriál z vesnice na počátku 20. století
o Pořady ve výrobě
Detektivky podle Proškové (1 – 3) – detektivní minisérie podle knih Hany Proškové
Dívka za zrcadlem – psychologický film volně navazující na předchozí příběhy hlavní hrdinky Renaty
Redl (1 – 4) – kriminální thriller z počátku devadesátých let
o Pořady vyrobené – odvysílané
Modré stíny (1 – 4) – kriminální série z cyklu Detektivové od Nejsvětější trojice
Pět mrtvých psů (1 – 3) – kriminální série z cyklu Detektivové od Nejsvětější trojice
Zločin v Polné – dvoudílné historické soudní drama líčící proces s Leopoldem Hilsnerem
Detektivky podle Proškové (1 – 3) – detektivní minisérie podle knih Hany Proškové
Medaile žalují – dokument, kritický pohled na česká sportoviště očima významných sportovců
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Bohéma (1 – 6) – cyklus televizních filmů o osudech našich nejznámějších herců za okupace
Ztraceni (1 – 6) – docusoap o lidech, kteří se dostávají s naší pomocí ze dna
o Výhled činnosti TPS pro další období
V dalším období budou pro TPS stěžejními projekty kriminální a dobové seriály a společenskopolitická dramata.
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Tvůrčí producentská skupina seriálů a cyklické dramatiky / Josef Viewegh, Praha
TPS preferuje projekty vlastního vývoje a výroby: menší, postupně krystalizující tým autorů a
autorských profesí výrobních štábů; originalita námětů, přitažlivý příběh, žánrová
vyhraněnost, silná atmosféra, kvalitní řemeslo; kvalita nad kvantitou, značka, vlastní rukopis.

o Pořady ve vývoji
Rapl, II. řada – pokračování divácky úspěšného detektivního seriálu s detektivem Kunešem
Konec starých časů, Na úsvitě nové doby – seriál podle Jaroslava Žáka
Operace Neptun – politický thriller podle skutečných událostí na šumavském Černém jezeře
Mlhy Marksteinu – speciál série RAPL, celovečerní detektivní film ze současnosti, který otevírá silné
historické téma odsunu sudetských Němců
Báječná léta pod psa – seriál podle nejznámějšího románu M. Viewegha, rozšířený o dekádu před a
dvě dekády za děj knihy
Volha – celovečerní film podle románu Karla Hynieho
Kryštof (3 útěky) – celovečerní dobový film zachycující nástup komunistů k moci
Lázeňské historky – seriál na téma: nekorektní humor se ve stáří odpouští
V lepších časech – minisérie zasazená do poválečné doby
o Pořady ve výrobě
Vzteklina – šestidílný detektivní thriller
o Pořady vyrobené – odvysílané
RAPL – 13dílný spin off oblíbeného seriálu Cirkus Bukowsky s Hynkem Čermákem v hlavní roli
Pravý rytíř – štědrovečerní pohádka o vztahu otce a syna s klasickými pohádkovými motivy
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Gangster Ka, Gangster Ka: Afričan – celovečerní filmy o zločineckém podsvětí na motivy námětu
Jaroslava Kmenty
o Výhled činnosti TPS pro další období
TPS usiluje o to, aby její náměty ve vývoji obsahovaly vedle čistého žánru i silná témata.



Tvůrčí producentská skupina multižánrové tvorby / Kamila Zlatušková, Brno
TPS se zaměřením na vývoj nových žánrů, zejména v oblasti dokumentární tvorby a zábavy.
Její činnost skončila k 30. 6. 2016. Vyhledávala zásadní a často i provokativní společenská a
kulturní témata, která zpracovávají uznávaní tvůrci i debutanti, a úzce spolupracovala s
nezávislými producenty.

o Pořady vyrobené – odvysílané
Pirátské vysílání – piráti na vlnách Déčka odhalují všechna mediální tajemství
O pivu u piva – dokument o českém pivním životě, o pevné součásti každodennosti, o drobném
rituálu, který na sebe bere mnoho podob
Filmový dobrodruh Karel Zeman – filmový dokument o Karlu Zemanovi
Sezona za vodou – šestidílná docu-soap o působení českých a slovenských hokejistů v zámoří, které
se stalo jejich druhým domovem
Vánoční strom republiky – když spisovatel Rudolf Těsnohlídek nalezl se svými přáteli před Vánocemi
roku 1919 holčičku opuštěnou v lese na sněhu, začal se odvíjet příběh, na jehož konci se rozsvítila
světla charitativních vánočních stromů
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Robert Balzar Trio – exkluzivní záznam aktuálního projektu nového tria v lesích Českomoravské
vrchoviny
Mozartovy děti 2015 – slavnostní koncert žáků moravských základních uměleckých škol s Filharmonií
Brno
Avishai Cohen Symphonic – jedinečný koncert izraelského jazzového kontrabasisty Avishaie Cohena
a Filharmonie Brno
Moravský podzim 2015 – Stravinského Svěcení jara a díla estonského skladatele Erkki-Svena Tüüra v
podání Filharmonie Brno společně se světově proslulým hráčem na bicí nástroje Colinem Curriem
pod vedením Olari Eltse
Uprchlíci – režisér Tomáš Kratochvíl na vlastní kůži a s pomocí skryté kamery odhaluje, jak probíhá
pašerácký byznys na březích Turecka
Ukrajinská čítanka: Ukrajina, davaj, Ukrajina – portréty současných ukrajinských spisovatelů
Dobro a zlo – jedinečný koncertní výkon Filharmonie Brno u příležitosti 110. výročí narození Dimitrije
Šostakoviče pod taktovkou dirigenta Alana Buribajeva a Filharmonie Brno
Laura a její tygři – záznam koncertu skupiny Laura a její tygři k příležitosti oslavy 30 let jejich
existence
Alina Pogostkina a Zarathustra – houslový koncert současného německého skladatele Jörga
Widmana se sólistkou sezony a pozdně romantické dílo Richarda Strausse Tak pravil Zarathustra v
provedení Filharmonie Brno pod taktovkou Jamese Feddecka
Fazil Say a Filharmonie Bohuslava Martinů – slavnostní koncert věnovaný 70. výročí založení zlínské
Filharmonie Bohuslava Martinů.
o Pořady vyrobené – neodvysílané
Malina-Liška-Nejtek – pestré setkání žánrů country-folk-jazzu z divadla Husa na provázku
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