TVŮRČÍ PRODUCENTSKÉ SKUPINY – VÝBĚR POŘADŮ
Pořady ve vývoji (údaj k 31. 12. 2018)
Pořady ve výrobě (údaj k 31. 12. 2018)
Pořady vyrobené, odvysílané (údaj za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018)
Pořady vyrobené, neodvysílané (údaj za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018)
Pořady běžící (údaj za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018)

Tvůrčí producentská skupina hrané, zábavné a dětské tvorby / Jiřina Budíková, Brno
Kreativní producent: Jiřina Budíková
Výkonný producent: Karel Komárek
 Pořady ve vývoji
Srandy naší bandy – vzdělávací cyklus pro děti, mediální výchova
Kolo kolo – vzdělávací cyklus zaměřený na nevidomé děti
Strašidelný herbář – večerníček kombinující prvky loutkové a animované tvorby
Hebtyl – distribuční film kombinující hrané a animované sekvence
Cukrkandl – pohádkový příběh pro celou rodinu
Démoni zla – dokumentární cyklus o zločinech 50. let
Boží mlýny – kriminální seriál ze současnosti
Pyšná princezna – distribuční animovaný film
Pod psa – seriál o trampotách jedné slovenské rodiny žijící v Česku
Hudec – dvoudílný televizní film o osudu vědce Ericha Tomáše Hudce
Čierny hrad – mysteriózní krimi série ze současnosti
Kanál – kriminální seriál ze současnosti
Policajt a kriminálník – komediální seriál z malé obce na jižní Moravě
Hejkal – vánoční televizní pohádka
Smrt svatého Vojtěcha – historický televizní film z období Přemyslovců
Veterina – seriál ze současnosti z prostředí veterinární kliniky
Četníci ze Znojma – pokračování úspěšného seriálu Četníci z Luhačovic
Holka to je život – série televizních filmů zaměřená na problémy současných žen
Poškozenci – film z období po 1. světové válce o lidech, kteří se jen těžko vyrovnávali s poválečnou dobou
Bugatti, má láska – distribuční film o osudech Elišky Junkové
Baťa – distribuční film o osudech Tomáše Bati
Břeclove – televizní komedie z veselého jihomoravského prostředí
Studio Nezmarýnek – sitcom z prostředí brněnského televizního studia
Docent – krimi série o jednom případu masového vraha z Prahy
Rok na vsi – televizní zpracování moravské ságy bratří Mrštíků
Dobrodružství medicíny – hraný seriál o významných objevech v oblasti medicíny
Zapomenuté případy – kriminální seriál ze současnosti
Hordubalova žena – televizní film na motivy knihy Karla Čapka Hordubal
Smrt krále Kandaula – distribuční film na motivy povídky Jiřího Kratochvila
Hydra – kriminální seriál ze současnosti z drogového prostředí
O živé vodě – distribuční pohádka na motivy díla Karla Jaromíra Erbena
 Pořady ve výrobě
Kopta show – známí lidé, jak je neznáte; talk show Václava Kopty
Cvičky pana Hudbičky – cvičení pro děti ve spojení s vážnou hudbou
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 Pořady vyrobené, odvysílané
Labyrint III. – pokračování úspěšného kriminálního seriálu
Dobrovolní hasiči roku 2018 – udělování cen v anketě o nejlepší hasičský sbor z řad dobrovolných hasičů
Dr. Žako – čtení pro slyšící i neslyšící děti
Zbojnické pohádky – pohádky dětem čte Ondřej Vetchý
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Legendy kriminalistiky II. – dokumentární cyklus o výrazných milnících české kriminalistiky
Odborný dohled nad výkladem snu – distribuční film o životě tří stárnoucích mužů v česko-německém
pohraničí
Zlatý podraz – distribuční film o partě hráčů košíkové, kteří zdolávají velké životní i sportovní zkoušky
Kopta show – nová talk show herce a muzikanta Václava Kopty
Tvůrčí producentská skupina náboženské tvorby / Patrick Diviš, Brno, Praha, Ostrava
Kreativní producent: Patrick Diviš
Výkonný producent: Diana Tuyet-Lan Kosinová
 Pořady ve vývoji (výběr)
Magické hlubiny II. – cyklus provází nejrůznějšími zákoutími rozmanitého vodního světa České republiky
Gutský kostelík – dokument o historii a rekonstrukci kostela Božího těla v Gutech
Malá česká genocida – dokument o masakru sudetských Němců v Postoloprtech roku 1945
 Pořady ve výrobě (výběr)
Cesty víry – cyklus dokumentů spojených tématem náboženské víry
Po stopách českých betlémů – dokument přibližuje počátky betlémů u nás
Joachim Barrande – cesta mezi trilobity – dokument o francouzském zakladateli české paleontologie
Kardinál Josef Beran – proti proudu – dokument ke 130. výročí narození kardinála Josefa Berana
Hvězdičky II. – dětský animovaný seriál představuje významné osobnosti naší země
Ondřej Sekora – práce všeho druhu – dokument o brněnském rodákovi, od jehož narození uplynulo 115 let
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství
Cesty víry – cyklus dokumentů spojených tématem náboženské víry
Sváteční slovo – promluvy pozoruhodných osobností, jež respektují křesťanské hodnoty
Uchem jehly – rozhovory s osobnostmi, které nezapomínají na duchovní rozměr života
Domácí bohoslužby – přímé přenosy bohoslužeb různých církví o svátcích v průběhu roku
Zahraniční bohoslužby – přímé přenosy významných duchovních událostí, konaných v zahraničí
Slavnostní bohoslužby – přenosy slavnostních bohoslužeb, konaných u příležitosti nejvýznamnějších svátků
Promluva – promluva osobností církevního života pronesená u příležitosti Nového roku a vánočních svátků
Barbican: Zapomenutá mise – pátrání po okolnostech vzniku, průběhu a důsledcích záchranné operace, při
níž bylo v lednu 1939 zachráněno leteckým mostem z Prahy do Londýna několik desítek židovských dětí
Tomáš Halík – Dialogy – dokument o významné osobnosti českého duchovního života
Poslední útěk Jeronýma Pražského – poslední etapa života Jeronýma Pražského
Hvězdičky II. – dětský animovaný seriál představuje významné osobnosti naší země (například Jana
Wericha, Jana Kubiše, Miladu Horákovou a další)
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství
Sváteční slovo – promluvy pozoruhodných osobností, jež respektují křesťanské hodnoty
S Hubertem do lesa II. – Filip, Anička a pes Hubert objevují přírodu a prožívají společná dobrodružství
 Pořady běžící (výběr)
Domácí bohoslužby – přímé přenosy bohoslužeb různých církví o svátcích v průběhu roku
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Zahraniční bohoslužby – přímé přenosy významných duchovních událostí konaných v zahraničí
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství
Cesty víry – cyklus dokumentů spojených tématem náboženské víry
Uchem jehly – rozhovory s osobnostmi, které nezapomínají na duchovní rozměr života
Sváteční slovo – promluvy pozoruhodných osobností, jež respektují křesťanské hodnoty
Tvůrčí producentská skupina dětské tvorby / Barbara Johnsonová, Praha
Kreativní producent: Barbara Johnsonová
Výkonný producent: Veronika Trčková
 Pořady ve vývoji
Čarovné hodinky – vánoční pohádka
Agent v kapse II. – zábavně vzdělávací cyklus o tom, jak se mají děti chovat v krizových situacích
Doktor Racek – animovaný seriál o doktorovi na roztrhání a jeho věrné, ale lenivé motorce
Chaloupka na vršku (21 – 26) – loutkový večerníček o řezbářovi a jeho třech dětech
Zahrádka pod hvězdami (8 – 13) – loutkový večerníček o Ježíškovi a jeho rodině
Sůva z nudlí (1 – 7) – animovaný večerníček o malé sůvičce, která poznává svět kolem sebe
 Pořady ve výrobě
Princezna a půl království – vánoční pohádka
Pohádka s hvězdičkou – vánoční pohádka
Uzly a pomeranče – televizní rodinný film
Kriminálka 5. C – hraný seriál o skupince dětí, malých detektivů, která řeší případy pašování zvířat
Karaoke čtení – zábavně vzdělávací pořad, procvičování čtení formou karaoke
Slovohrátky – zábavně vzdělávací pořad, ve kterém se děti naučí pracovat s naší řečí a hrát si se slovy
Datová Lhota – zábavně vzdělávací seriál o světě počítačů
Skobičiny – zábavně vzdělávací animovaný seriál pro děti o výtvarném umění
Zpívejte s námi (9 – 10) – pokračování animovaných českých lidových písniček
Rosa a Dara a jejich velké letní dobrodružství – animovaný film
Terezínský brundibár – kombinovaný animovaný film
O pejskovi a kočičce (1 – 7) – animovaný večerníček
Jezevec Chrujda (1 – 7) – animovaný večerníček s netradičním hrdinou
Kdopak by se čertů bál (1 – 7) – animovaný večerníček o čertech, kteří mají pro strach uděláno
Honza a beránek (1 – 7) – animovaný večerníček o českém Honzovi
Kokoškovi na cestách (1 – 7) – animovaný večerníček o slepičí rodině cestovatelů
Žížaláci (34 – 39) – animovaný večerníček s plastelínovými hrdiny
Mlsné medvědí příběhy (1 – 26) – animovaný večerníček o dvou medvědech, kteří mají stále hlad
Bílá paní na hlídání (8 – 13) – animovaný večerníček o netradiční paní k dětem
Nejmenší slon na světě (21 – 26) – animovaný večerníček o slonovi, který nevyrostl
Pohádky z mechu a kapradí (8 – 13) – obarvování původního černobílého večerníčku
 Pořady vyrobené, odvysílané
Kouzelník Žito – štědrovečerní pohádka
Agent v kapse – zábavně vzdělávací seriál o tom, jak se mají děti chovat v krizových situacích
Logohrátky II. – zábavný pořad, ve kterém se děti učí správně dýchat a vyslovovat
Když se řekne naše země – zábavně vzdělávací pořad pro děti k výročí vzniku republiky
Frnk z hnízda (1 – 13) – aktuální zpravodajství z ptačích hnízd na jaře, v době hnízdění
Nejmenší slon na světě (14 – 20) – animovaný večerníček
Tarbíci (14 – 20) – animovaný večerníček o dvou tarbících a malém marabu
Žížaláci (27 – 33) – animovaný večerníček
Pat a Mat (14 – 52) – příběhy dvou neodolatelných nešiků
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 Pořady vyrobené, neodvysílané
Africká abeceda (1 – 34) – cyklus o zvířatech, která žijí v Africe
Ptačí rodinky (1 – 13) – zábavně vzdělávací cyklus o rodinném životě čtyř ptačích druhů
Pat a Mat, zimní radovánky – animovaný film
 Pořady běžící
Wifina – lifestylový magazín pro děti o technice, hudbě, přírodě a společnosti
Tvůrčí producentská skupina společenské publicistiky a dokumentaristiky / Petr Kubica, Praha
Kreativní producent: Petr Kubica
Výkonný producent: Kateřina Kovářová
 Pořady ve vývoji (výběr)
Kasteláni aneb zámek na krku – seriál o každodenním životě kastelánů
Baťa – hraný seriál o životních osudech rodiny Baťů v průběhu XX. století
První na světě aneb proč pijeme – dokument o závislosti Čechů na alkoholu
Kmeny 90 – střihový dokument o subkulturách 90. let v České republice
František Kupka – dokumentární film o malíři Františku Kupkovi a jeho cestě k abstrakci
Putování pomezím – dokumentární cyklus o českém pohraničí a pohnuté příběhy s tímto krajem spojené
Souboj koučů – koučové osobního rozvoje pod kritickým dohledem vědců a církevních autorit pracují na
vytvoření „dokonalého člověka“ z adeptů, kteří se přihlásili na televizní výzvu
Sůl země – třídílný dokumentární cyklus o životě na Podkarpatské Rusi
Bílá hora – nový pohled francouzského historika Oliviera Chalina na zásadní událost našich dějin
Návrat do Takeau – dokument o československé zdravotnické pomoci v kambodžském Takeau v 80. letech
Sudety zaniklé a žijící – příběhy, které vykreslují události v československém pohraničí mezi léty 1918–1952
Dokushow! – lokální konflikty s přesahem pro celou zemi
Hlas Sibiře – dokument zachycuje situaci v Rusku z pohledu dění na Sibiři
Epocha mezi srpnem a listopadem – dokument tematizuje vznik nového systému po roce 1968 a okolnosti
jeho rozpadu na konci 80. let
Hadí plyn – hraný film režiséra Davida Jařaba o cestě do nitra přírody při hledání sebe sama
Budovatelé říše – dokumentární esej o pravicových populistech-samoucích, kteří touží hrát vysokou hru
Jak Dante v pekle svém aneb Český Solženicyn – dokument o významném českém básníkovi Janu
Zahradníčkovi
Nová šichta – film o rekvalifikaci horníka Tomáše Hisema na programátora
Československá dívčí kapela Satanic Girls – dokument s dosud žijícími protagonistkami kapely, jež vznikla
v polovině 60. let
 Pořady ve výrobě (výběr)
Baroko – užaslý objevovatel nachází myšlenky a poselství, vepsané do architektury a krajiny
Český žurnál 2017 – rub událostí roku 2016 očima českých dokumentaristů
Rudý dědek – dokument o Zdeňkovi Nejedlém
Milovníci vína – lifestylový naučný seriál
Sestřičky – docusoap sleduje každodenní život zdravotních sester a „bratrů“ v jedné pražské nemocnici
Šifry Jana Kapra – dokumentární film a záznam koncertu podle skladby Jana Kapra Testamenty z roku 1969
Zakázaný Bůh – cyklus silných příběhů křesťanů z období československé komunistické totality
Papua Nová Guinea – příběhy novoguinejských vědců
Žumpa – dokument inspirovaný statistikou americké agentury Bloomberg, která sestavila „žebříček
zkaženosti“ více než padesáti zemí světa, v němž Česká republika zaujímá první místo
Rodina je nejvíc – docusoap o rodinách, jimž z různých důvodů hrozí odebrání dítěte
Videoart – dokument o zapomenuté výtvarné skupině, jež vznikla v Československu v roce 1972
Komunismus – filmový román Karla Vachka o tom, že příští revoluce bude probíhat po internetu a úředníci
budou vykonávat jen to, co si občané zvolí v referendech
Nikdo není jako já – životní a profesní příběh legendy československé a světové atletiky Heleny Fibingerové
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Česká architektura 58 – 89 – dokumentární cyklus
Gurmetlab – známý český popularizátor chemie Michael Londesborough zkoumá jídlo
Pivní putování – námětem je Velká česká pivní kniha autora Zdeňka Susy
Herec a truhlář Majer – dokumentární extenze divadelní hry, jež se stala událostí sezony
Dvojí tvář spartakiád – dokument o dějinách spartakiádního hnutí
Morava, krásná zem III. – nález literární památky mimořádného významu – Rukopisu Mikulčického
TvMiniUni a zloděj otázek – známé postavičky z dětského pořadu řeší záhadu podivně poslušných dětí v
celovečerním filmu, kombinujícím prvky animovaného, loutkového a hraného filmu
FREM – esej zamýšlející se nad základními otázkami lidské existence, na které kdysi dávalo odpověď
náboženství; dnes je pro mnohé novým náboženstvím moderní věda
KHM 1 – Pouť krkonošská – putování z Prahy na Sněžku
Psí láska – v docusoapu sledujeme čtyři lidi, kteří zasvětili život tažným psům
Nejsevernější český hrob – osud českého polárníka Oty Kříže, účastníka rakousko-uherské polární expedice
v roce 1874
Jan Jedlička – dokumentární portrét výtvarníka Jana Jedličky
V síti – dokument režisérské dvojice Barbora Chalupová a Vít Klusák o bezpečnosti dětí na internetu
Nejmladší oldies party – cyklus založený na found footage z Archivu České televize, doplněný o titulky
v obraze, identifikující datum, osobu a pořad, má charakterizovat „dlouhá devadesátá“ léta v české
společnosti
Pongo Story – celovečerní distribuční film přinese první filmovou sondu do života početné komunity
českých a slovenských Romů, usazených ve Velké Británii
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Čechoslováci v gulagu – třídílná série líčí osudy lidí, kteří skončili v sovětských komunistických lágrech
Český žurnál 2017 – události let 2016–2017 očima českých dokumentaristů
Dračí pohádky – Monika Načeva čte dětem pohádky o dracích
My všichni Čechoslováci (Bratři za hrob) – jak „milovické“ děti vojáků ruských okupačních vojsk chápou
současné Rusko a naši zemi
Kolem Mileny Jesenské – dokument o přítelkyni Franze Kafky Mileně Jesenské
Společný výslech – Dominik Duka a Karol Sidon – exkluzivní rozhovor Dominika Duky s Karolem Sidonem
Selský rozum – analytický průzkum vzestupů a pádů českého zemědělství po roce 1989
Czech Grand Design za rok 2018 – přímý přenos z předávání cen za design
Maraton studentských filmů – komponovaný večer složený ze studentských filmů
Sedíme si za svým! – hudební workshopy a koncerty kapely The TapTap v českých věznicích
Vyjednavači Vestfálského míru – dokumentární minisérie o třicetileté válce pohledem dnešní reality
Umírání pro začátečníky – dokument hledá odpověď na otázku, zda jsme připraveni na smrt
1968mm – dokumentární série o roce 1968, jenž představoval přelom XX. století
Okupace očima okupantů – pět dokumentů pěti režisérů ze zemí, které se v srpnu 1968 účastnily vojenské
okupace Československa
Co naše babičky uměly a my jsme zapomněli – inspirace z nedávné i dávnější minulosti
Poloostrov Krym – obraz složité politické situace na poloostrově Krym
Svět podle termitů – portrét entomologa a biochemika docenta Jana Šobotníka
Lidové milice – dokument o komunistických Lidových milicích v Československu
Proti národní cti – dokument o poválečném potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o
dobovém vyrovnání se s protektorátní minulostí
Betlém – stejnojmenná inscenace Studia Dům Evy Tálské natočená v Babicích nad Svitavou
Space & Sound – Hudba v prostoru – koncert tří orchestrů
Černé zlato – dvoudílný dokument o důlním neštěstí na dole Dukla v roce 1961
Thom Artway – záznam koncertu známého písničkáře Thoma Artwaye
Příběhy 20. století – příběhy popisující vztah jednotlivce a totalitní moci
Krajinou domova II. – vizuálně výjimečný průvodce po neznámých krásách české krajiny
Poslední slovo Charlotte Garrigue Masarykové – osudové setkání dvou osobností, které zásadně ovlivnily
běh českých dějin: Charlotty Masarykové a TGM
Můj neznámý vojín – film je inspirován rodinným příběhem režisérky, jejíž prastrýc patřil mezi vojáky, kteří
okupovali v roce 1968 Československo; po návratu domů, na Ukrajinu, neunesl vinu a spáchal sebevraždu
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Vůně kyperské kuchyně – ostrov s antickou minulostí, pohostinnými obyvateli a kulinářskými specialitami
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Bo Hai – polohraný dokument o vietnamské komunitě z prostředí „vietnamské večerky“
Jmenuji se Hladový bizon – dokumentární portrét slepého a téměř hluchého Jana
Varga – portrét známého hudebního skladatele a hráče na klávesové nástroje Mariána Vargy
Kibera: Příběh slumu – rychlá urbanizace přivádí do měst více než polovinu lidstva a miliarda lidí dnes bydlí
ve slumech
Planeta Česko – dokument o místech, která připomínají měsíční krajinu
Uzamčený svět – dokumentární cyklus systematicky sleduje život ve vězení a jeho společenské souvislosti
Vratislav Effenberger aneb Lov na černého žraloka – dokumentární portrét
Svědkové Putinovi – celovečerní dokumentární film, který vznikl v lotyšsko-česko-švýcarské koprodukci
Tragédie soluňských židů – dokumentární film popisuje současnost i minulost soluňských Židů
 Pořady běžící
Náš venkov – cyklus o současném venkovu
Nedej se – ekologický dokument
Nedej se plus, Občanské noviny – blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí
Průvan – blok studentských filmů
Tvůrčí producentská skupina solitérní dramatické tvorby / Jan Lekeš, Praha
Kreativní producent: Jan Lekeš
Výkonný producent: Martin Lubomírský
 Pořady ve vývoji
Pozadí událostí – odlehčenější forma detektivní minisérie s přesahem do společenského románu
Exorcista – epizodický seriál v žánru krimi/mystery
Místo zločinu České Budějovice – detektivní seriál
Muž, který stál v cestě – politický thriller o životním osudu Františka Kriegela
Vlci a tak – netradičně pojatý detektivní příběh se společenským přesahem
Salon Gruber – příběh z protektorátu, láska spojující dva protikladné světy
 Pořady ve výrobě
Zločiny Velké Prahy – retro detektivní seriál ve stylu Hříšných lidí Města pražského
Sever – šestidílný příběh nadějného kriminalisty, který uvěří ve vyšší princip, za což je následně potrestán, a
z vyšetřovatele se stává vyšetřovaný
Místo zločinu Ostrava – detektivní seriál
 Pořady vyrobené, odvysílané
Trojí život – situační komedie o bigamistovi v nesnázích
Inspektor Max – detektivní seriál s Jurajem Kukurou v hlavní roli, koprodukce s RTVS
Bůh s námi – historický film o českém stavovském povstání 1618–1621, koprodukce s ARTE a ORF
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Defenestrace 1618 – hraný dokument o slavné pražské události, která zahájila třicetiletou válku
Tvůrčí producentská skupina aktuální publicistiky / Andrea Majstorovičová, Praha
Kreativní producent: Andrea Majstorovičová
 Pořady ve vývoji
Hranice 1948–1989 – publicistický pořad k 30. výročí pádu železné opony
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 Pořady ve výrobě
Čapek a pátečníci – publicistický pořad k 80. výročí úmrtí Karla Čapka
 Pořady vyrobené, odvysílané
Beneš 1918 1938 1948 – publicistický pořad k „osmičkovým“ výročím České republiky, spojeným s
prezidentem Edvardem Benešem
To byl můj život?? – hloubkové čtyřdílné interview s významným českým literátem Pavlem Kohoutem
Třetí republika – publicistický pořad o vývoji Československa v období mezi demokracií a totalitou
 Pořady běžící
Fokus Václava Moravce – měsíční publicistický speciál reflektující důležitá nadčasová témata
Otázky Václava Moravce – hlavní diskusní pořad ČT
Zprávičky – denní zpravodajství na ČT :D pro děti školního věku
Objektiv – magazín zahraničních zajímavostí
Kultura + – týdeník ČT24 o událostech v umění a v kultuře
Tvůrčí producentská skupina dokumentů a nových formátů / Dušan Mulíček, Brno
Kreativní producent: Dušan Mulíček
Výkonný producent: Pavel Plešák
 Pořady ve vývoji
Retrotour – zábavná cestopisná reality po zemích bývalého východního bloku
Jiří Valoch – portrét básníka a filantropa
Soud nad českou cestou – soud nad novodobou historií
Lovci starožitností – cestopisný cyklus o starožitnostech
Myškov – seriál o obyčejné vesnici v neobyčejné době
Párování – docusoap na téma seznamování
Jak jsme se stali…? – minicyklus střihových esejistických dokumentů
Verze událostí – série docudramat vycházejících ze skutečných událostí
Brněnský sympaťák – komediální příběh o korupci v jisté městské části jistého města
Octobriana – po stopách komiksové hrdinky
Breaking news – satirický zpravodajský pořad
Božský hlas – dokument o obdivovatelích hlasu Karla Gotta
Futuretro – pořad o technologiích, měnících oblasti našeho života
Peoplemetr – sledujeme diváky sledující televizi
Dědina – minisérie dle úspěšné knihy Petry Dvořákové
Zrychlený tep dějin – docudrama k výročí 17. listopadu 1989
Pohádky bratří Čapků – pohádky Karla a Josefa Čapkových
Zlaté devadesátky – pokračování cyklu Zlatá šedesátá
Evropská příze – dokument o moravském Manchesteru
Můj život Made in Czech Republic – jak je život Čechů závislý na dovozu ze zahraničí
Elán do života – skupina Elán a portrét Jožo Ráže
Offline – přežití v náročných situacích reálného světa jen za pomoci internetového připojení
O politice – dokument o nedůvěře české společnosti k politice
Všichni za jednoho – akční znalostní soutěž pro děti
Slow TV – česká verze úspěšného formátu
Kupka dnes – pocta odkazu zakladatele abstraktní malby
Dunaj – záznam koncertu hudební skupiny Dunaj
 Pořady ve výrobě
Česká loutka – dokumentární cyklus o českém loutkářství
Josef Váchal – životopisný dokument
Tvůrčí producentské skupiny – výběr pořadů

Stránka 7 z 18

Nuly a jedničky – zábavně-vzdělávací pořad pro děti o matematice
Balkánem nahoru a dolů s Adamem Ondrou – cestopisný cyklus s hvězdou světového lezení
Česká reklama – přehlídka české televizní reklamy od revoluce po současnost
Turecká čítanka – portréty tureckých autorů
Na programu televize – antologie televizní tvorby Československé televize a ČT 1953–2003
Dobrá smrt – koprodukční dokument o smrti
Alfons Mucha – koprodukční dokument o Alfonsu Muchovi
Kosmix – animovaný pořad o vesmíru pro děti
The Vasulka Effect – koprodukční dokument o Woody Vasulkovi
Počátky II. – pokračování časosběrného projektu
Pátrání po Wiesnerovi – dokument o významném architektovi
Kočování za pohádkou II. – pokračování úspěšného čtení do ouška
Pohádky sedmero moří – exotické pohádky jako čtení do ouška
Dunaj vědomí – dokument o kapele Dunaj
Sexuální dějiny Čechů – dokumentární cyklus
 Pořady vyrobené, odvysílané
Zlatá mládež II. – druhá řada reality formátu o zlaté mládeži
Gruzínská čítanka – portréty gruzínských autorů
Kočování za pohádkou – čtení pro děti z romských pohádek
Bačovy rozprávky – čtení pro děti ze slovenských pohádek
Čertovské pohádky – čtení pro děti
Bratislava Hot Serenaders – záznam koncertu
Dokumentární radost z Jihlavy 2018 – přenos slavnostního zakončení MFDF Jihlava
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Otevřená pevnost – dokument k výročí založení Masarykovy univerzity
Dialog s Progresem – dokument o výrazné hvězdě českého art rocku
Progres 2 – záznam koncertu legendární art rockové kapely Progres 2
 Pořady běžící
Artzóna – diskuzní pořad o kultuře
Náš venkov – cyklus o současném venkovu
Tvůrčí producentská skupina zábavné tvorby a lifestylu / Petr Mühl, Praha
Kreativní producent: Petr Mühl
Výkonný producent: Klára Dražanová
 Pořady ve vývoji (výběr)
Bydlíš, bydlím, bydlíme – lifestyle magazín o bydlení
Pokud nás dluhy nerozdělí – edukativní pořad o finanční gramotnosti
 Pořady ve výrobě (výběr)
Kde domov můj – zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti
Peče celá země – v reality show amatérští pekaři a cukráři bojují o titul nejlepšího neprofesionála v oboru
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Gratias Tibi 2018 – Člověk v tísni předává ceny za občanskou aktivitu mladých lidí
Čau Bambini – zábavná italština pro děti
Hudební perličky Pavla Šporcla – hudební nauka pro děti
České houslové legendy – dokumentární cyklus Pavla Šporcla líčí historii hry na housle v českých zemích a
celosvětové úspěchy českých houslistů
Tvůrčí producentské skupiny – výběr pořadů
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Manu a Matěj na cestě do Říma – cooking show, ve které po Itálii cestují, vaří a baví průvodci Emanuele
Ridi a Matěj Ruppert
Cestou za chutěmi – vzdělávací pořad o tradici i současnosti českého zemědělství
Ceny Paměti národa 2018 – udílení cen čtyřem laureátům – statečným lidem z Česka a Slovenska
Česká hlava 2018 – udílení cen za nejlepší vědecké projekty uplynulého roku
Sportovec roku 2018 – slavnostní vyhlášení novinářské ankety Klubu sportovních novinářů
Kde domov můj Speciál – speciální vydání oblíbené vědomostní soutěže
 Pořady běžící (výběr)
Kde domov můj – zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti
Tvůrčí producentská skupina vzdělávacích pořadů a nových formátů / Alena Müllerová, Praha
Kreativní producent: Alena Müllerová
Výkonný producent: Jiří Vlach
 Pořady ve vývoji (výběr)
Kroky vraha – cyklus detektivních filmů, které netěží z explicitně znázorněných nebo efektně brutálních
mordů, ale z psychologické hry mezi jejich aktéry
Sokoli – dokument mladých filmařů z prostředí dnešního Sokola a jeho činnosti, která vyvrcholila v červnu
roku 2018 Všesokolským sletem v pražském Edenu
Lesní vrah – minimalistický film vychází ze skutečných událostí kolem muže, který v lesích náhodně zabíjel
Z lásky nenávist – matky – malý dokument navazuje na cyklus dokumentů o domácím násilí
Zvířata na hraně existence – dokumentární cyklus o mezinárodních záchranných projektech, na nichž se
podílí ZOO Praha
 Pořady ve výrobě (výběr)
Emanuel Moravec – Anatomie zrady – hraná minisérie na téma zrady a kolaborace
Forman vs. Forman – dokumentární film o Miloši Formanovi
V Mosulu – dokumentární film zachycuje z bezprostřední blízkosti boje v průběhu bitvy o Mosul mezi
iráckou armádou a bojovníky tzv. Islámského státu
Jiří Trnka – portrét chudého plzeňského chlapce, který vdechl život loutkám
Myši patří do nebe – animovaný film pro děti a rodiče na motivy oceňované knihy Ivy Procházkové
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
GEN – pokračování legendárního dokumentárního cyklu společnosti Febio
Ten okamžik – dokumentární cyklus s protagonisty staršími 75 let, kteří odhalují své zážitky a zkušenosti
Můj osmašedesátý – dokument zachycuje několik žijících fotoamatérů, kteří invazi osobně zaznamenávali
Jak se boří monarchie – dokumentární road movie historiků Dagmar Hájkové a Pavla Helana, natočená ke
stému výročí vzniku samostatného Československa, zachycuje místa, lidi a dramatické události spojené s
odbojovou činností T. G. Masaryka za první světové války
František Ladislav Rieger – dokumentární portrét jedné z nejvýznamnějších postav úsilí o emancipaci
českého národa, jež anticipovalo pozdější vznik samostatného československého státu
 Pořady vyrobené, neodvysílané (výběr)
Rovnýma nohama – časosběrný dokument ze života dětí, které v osmnácti letech musí opustit dětský
domov
Tančit svůj život – dokument o vzniku folklorní skupiny Vycpálkovci
Kočka není pes III. – magazín zábavnou formu radí, pomáhá a vzdělává majitele domácích zvířat
Alpami nejen za sněhem – Tomáš Kraus a Eva Samková představují možnosti aktivního odpočinku v
oblíbených alpských střediscích
Neptun – stylizovaný dokument o operaci StB v šumavských jezerech v roce 1964
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Tvůrčí producentská skupina multižánrové tvorby / Kateřina Ondřejková, Ostrava
Kreativní producent: Kateřina Ondřejková
Výkonný producent: Jarmila Hoznauerová
 Pořady ve vývoji (výběr)
Strážmistr Topinka II. – komediální seriál, spin-off úspěšného televizního projektu Doktor Martin
Stíny v mlze – v seriálu zkušená ostravská policistka řeší s novým pražským kolegou kriminální případy a
zároveň se snaží obstát v roli matky a manželky
Wagnerovi – seriálová sága rodiny, v níž se osudy jejích členů prolínají se společensko-politickými změnami
v naší zemi od konce 80. let do současnosti
Krev prvorozených – historická krimi série o vraždách dětí významných katolických rodin v období
rudolfínské Prahy
Prezident – třídílná minisérie o vysoké hře komunistických prominentů
Zločin na dobré cestě – seriál o svérázné a značně rozdílné dvojici soukromých detektivů
Žila jsem s oddaným komunistou – historické drama o ženě, jejíž muž se stal obětí politických procesů
Nesem vám noviny – nekorektní politická satira, v níž stand up komici glosují aktuální společenské události
Grand Prix – distribuční komediální road movie, ve které si několik zoufalců plní své životní sny
Vyhnání Gerty Schnirch – distribuční film a třídílná minisérie Alice Nellis podle románu Kateřiny Tučkové
Bourák – distribuční film Ondřeje Trojana o několika svérázných hrdinech, kteří se snaží změnit svůj
poněkud zoufalý život v zapadákově
Okamžik svobody – distribuční film o pohnutých dnech srpnové okupace v roce 1968 v tehdejší ČST
Dream Makers – dokument o první generaci romských emigrantů ve Velké Británii, kterým se podařilo
v životě uspět
Mluvčí džungle: Otto Placht – dokument o českém výtvarníkovi, žijícím dvacet let v peruánské džungli
Simulace svobody – dokument o experimentu „otevřené věznice“, který pomáhá vězňům s návratem na
svobodu
Druhý život – dokumentární série, která sleduje osudy nespravedlivě odsouzených
Druhé životy prvních žen – docusoap o tom, jak se v druhé půlce života začíná znovu
Milionář na zapřenou – docureality, v níž bohatí donátoři tráví inkognito týden v neziskových organizacích
Českej rap – dokumentární cyklus líčící historii českého rapu
Sobě rovni – pohádka, ve které je hlavní hrdinkou a hybatelkou všech událostí odvážná mladá dívka
 Pořady ve výrobě
Strážmistr Topinka – komediální seriál, spin-off úspěšného televizního projektu Doktor Martin
Herec – třídílný film o talentovaném mladém homosexuálním herci, který se upíše ke spolupráci s StB
Princip slasti – detektivní seriál o sériových vraždách mladých žen v Praze, ve Varšavě a v Oděse
Stockholmský syndrom – dvoudílné drama, ve kterém jeden nešťastný výstřel protne osudy sedmi lidí a
navždy změní jejich životy
Staříci – poněkud svérázná road movie s netypickou dvojicí starců
Nech je svetlo – distribuční film Marko Škopa o nacionalismu, který rozloží život jedné rodiny
Modelář – distribuční film Petra Zelenky o pilotovi dronů, jenž se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních
rukou
Poslední aristokratka – distribuční film Jiřího Vejdělka na motivy humoristického románu Evžena Bočka
Il Boemo – celovečerní distribuční film Petra Václava o osudech hudebního skladatele Josefa Myslivečka
Hodinářův učeň – distribuční pohádka o hrátkách osudu, lásce, hamižnosti a odvaze hodinářského učně
Hola niňos – elementární jazykový kurz španělštiny pro nejmenší děti
 Pořady vyrobené, odvysílané
Dabing Street – komediální seriál o úpadku dabingového studia, kterému se brání jeho čtyři zaměstnanci
Kvarteto – distribuční film Miroslava Krobota o čtyřech muzikantech, kteří se snaží v životě najít štěstí
Švéd v žigulíku – distribuční dokumentární film o švédském krizovém manažerovi, který přichází zachránit
ruskou automobilku Avtovaz
Apollo 2017 – dokument o kapelách a interpretech, nominovaných na ceny české hudební kritiky
České komorní zlato – cyklus dokumentů o vynikajících českých komorních tělesech
Tvůrčí producentské skupiny – výběr pořadů
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Kombo – hudební pořad o koncertech současných českých kapel, vhled i do muzikantského zákulisí
Dvořákovo trio ve Winternitzově vile – záznam salonního koncertu Dvořákova tria
Operní gala na MHF Leoše Janáčka – Adam Plachetka a Eva Hornyáková zpívají nejznámější české árie
Ewa Farna a Janáčkova filharmonie Ostrava – záznam koncertu Ewy Farne a Janáčkovy filharmonie Ostrava
J.A.R. – Eskalace dobra – záznam koncertu
Vojtěch Dyk & B-Side band – záznam koncertu
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Zkáza Dejvického divadla – mystifikační komediální seriál, ve kterém herci a zaměstnanci Dejvického
divadla hrají sami sebe
Doktor Martin: Záhada v Beskydech – distribuční film, volně navazující na úspěšný seriál Doktor Martin
Sarkofág pro královnu – časosběrný dokument, ve kterém přední dánský umělec Bjöern Nørgaard realizuje
se Zdeňkem Lhotským (Tvrdohlaví) v Pelechově u Železného Brodu skleněný sarkofág pro dánskou královnu
Margrethe II.
Umění v papučích – dokument o fenoménu bytových projektů
Homo Academicus – Josef Jařab – portrét amerikanisty, jazzmana a prvního svobodně zvoleného rektora
3 české kvartety – Pražský komorní balet a Zemlinského kvarteto v kostele svatého Václava v Ostravě
Colours of Ostrava 2018 – největší tuzemský festival v rozhovorech a vystoupeních světových hvězd
Tvůrčí producentská skupina publicistiky a dokumentární tvorby / Lenka Poláková, Ostrava
Kreativní producent: Lenka Poláková
Výkonný producent: Olga Grossmannová
 Pořady ve vývoji (výběr)
Třicet svobodných – dokument analyzuje, jak se změnila naše společnost za třicet let od pádu totality
Selské rody – příběhy šesti selských rodů
Místa ticha – příběhy nacisty vypálených obcí za druhé světové války
U nás to děláme jinak – docureality a originální pohled na pracovní trh třetího světa
Jaromír 99 – Jaromír Švejdík alias Jaromír 99 je výraznou postavou dnešní kulturní scény
Poslední přání – plníme přání nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem
I mlčení je lež – dokumentární intervence do školství s idolem mladé generace KOVYm
Václav II. – dokument k výročí narození předposledního českého krále z rodu Přemyslovců Václava II.
Trumpová se vrací do Zlína – dokument popisující životní etapy Ivany Trumpové Zelníčkové
A co teď, babi? – dětský lifestylový magazín o všem, s čím se mohou děti potkat
 Pořady ve výrobě (výběr)
Sibiřská anabáze – dokument o návratu československých legií z Ruska
Příběhy z pomezí – cyklus představí osobnosti, které výrazně ovlivnily či ovlivňují kulturní život, jeho
kontexty nebo události s ním spojené na česko-polském pomezí
Osudové lásky – příběhy milostných vzplanutí slavných osobností devatenáctého a dvacátého století
České tajemno – pátrání po největších tajemstvích Čech, Moravy a Slezska
Tajné války železné opony – dokument ARTE a ČT o roli československých tajných služeb ve studené válce
Slovenská válka – nově vzniklý stát Čechů a Slováků musel o své východní území bojovat s Maďary
Cesta do nemožna – životní cesty a osudy generála Štefánika v animovaném docudramatu
Peklo pod španělským nebem – příběhy československých účastníků španělské občanské války
České zázraky II. – cyklus o Češích, kteří změnili svět
Ladislav Lábus, umění rekonstrukce – dokument věnovaný osobnosti architekta Ladislava Lábuse
Kdo tady blbne – cesta do hlubin duše světoznámého psychiatra Radkina Honzáka
Generál in memoriam – dokument o legionáři a prvorepublikovém důstojníkovi Karlu Lukasovi
Kněžna Ludmila – nový pohled na život a dobu spoluzakladatelky českého státu
Rytíři Bastlíři – dokument o specifickém odvětví elektronické hudby v ČR a o komunitě kolem ní
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 Pořady vyrobené, odvysílané
Bydlet jako… II. – lifestylový magazín o bydlení
DějePIC! II. – zábavná dětská show s osobnostmi českého národního obrození
Poslední naděje Věry Bílé – dokument o vzestupech a pádech české hudební legendy
Ostravské jaro 1968 – dokument o událostech roku 1968 v moravskoslezské metropoli
Zažít Ostravu – příběh o restartu města, které přežilo vlastní smrt
Druhá republika – dokument o jednom z nejtragičtějších období našich dějin
Eduard Ovčáček – portrét vizuálního básníka, grafika, sochaře, malíře, fotografa a typografa
Intolerance – příběhy netolerance v české společnosti
Dva muži v roce jedna – dokument o boji E. Beneše a K. Kramáře za ČSR na versailleské konferenci
Klackovitý architekt Martin Rajniš – dokument věnovaný „enfant terrible“ české architektury
Dovolená v éře páry – docureality, v níž si současníci zažívají historii na vlastní kůži
Legie 100: Krvavá francouzská pole – dokument o československých legionářích
Legie 100: Ve stínu italských hor – dokument o československých legionářích
Legie 100: Hrdinové od Zborova – dokument o československých legionářích
Pochoduj nebo zemři – dokument o Čechoslovácích ve vietnamské válce
Průšvihy první republiky – aféry, jež zčeřily prvorepublikové vody
Obchod se zdravím – investigativní dokument o alternativních léčitelích společnosti Aktip
Obchod se zdravím – nová fakta – pokračování dokumentu o alternativních léčitelích společnosti Aktip
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Modrá krev II. – cyklus o současnosti i minulosti slavných šlechtických rodů
Moje století 1918–1945 – 25 stoletých ve století republiky v období 1918–1945
Moje století 1945–2018 – 25 stoletých ve století republiky v období 1945–2018
Small Hands in WWII – cyklus docudramat, příběhy dětí z druhé světové války (koprodukce s ARTE)
Clash of the Futures – cyklus docudramat, příběhy z meziválečného období (koprodukce s ARTE)
Hranice v srdci – dokumentární cyklus o životě na česko-slovenském pomezí
Krásné živé památky – příběhy památek, které znovuzrodilo nadšení lidí
Narozena 1918 – dokument o Vlastě Šrůtkové, která zažila vzestupy a pády nejen své, ale i své země
Rozsudek III. – docudrama ze soudních síní
 Pořady běžící
Folklorika – dokumenty o folklorních fenoménech
Náš venkov – cyklus o současném venkovu
Nedej se – ekologický dokument
Tvůrčí producentská skupina hrané a zábavné tvorby / Michal Reitler, Praha
Kreativní producent: Michal Reitler
Výkonný producent: Matěj Stehlík
 Pořady ve vývoji
Hranice – televizní film na téma převaděčství v letech 1948–1952
Sestra smrt – třídílná minisérie inspirovaná skutečným případem zdravotní sestry z Rumburku
Alkohol – rodinný seriál z dob kulminujícího černého trhu s alkoholem
Feed – komediální seriál pro nedospělé dospělé
Bunkr – komediální seriál
 Pořady ve výrobě
Jak si nepokazit život – cyklus čtyř filmů o tom, že každý život se dá změnit, když není zrovna takový, jaký
ho člověk původně chtěl
Na střeše – komediální drama, druhý autorský film Jiřího Mádla
Národní třída – filmová adaptace úspěšné knihy Jaroslava Rudiše
Božena Němcová – čtyřdílná minisérie na motivy životních osudů Boženy Němcové
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Divoká devadesátá – šestidílná minisérie popisující vyšetřování klíčových případů první poloviny 90. let
Ombudsman – seriál inspirovaný skutečnými případy z prostředí, v němž jsou děti i dospělí oběťmi častěji,
než si připouštíme
 Pořady vyrobené, odvysílané
Dukla 61 – dvoudílný film zachycující osudy rodiny elitního havíře na pozadí největší důlní katastrofy
Metanol – dvoudílný film inspirovaný osudy distributorů jedovatého alkoholu a jejich obětí
Tajemství těla – původní zábavně vzdělávací show
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Tajemství těla – původní zábavně vzdělávací show
MOST! – komediální seriál z prostředí města Most
Tvůrčí producentská skupina hudební tvorby / Vítězslav Sýkora, Praha
Kreativní producent: Vítězslav Sýkora
Výkonný producent: Robert Uxa
 Pořady ve vývoji
Tenhle vítr jsem měl rád – dokument o zpěvákovi Luboši Pospíšilovi
Čeští skladatelé ve Vídni – cyklus o osudech a tvorbě českých skladatelů v habsburské Vídni
Ebeni – dokumentární pohled na tři bratry z výjimečné umělecké rodiny
Paráda – Karel Zich 70 – záznam koncertu k umělcovým nedožitým sedmdesátinám
Nehoda / The Accident – třetí část koprodukční filmové taneční trilogie
Timeless – záznam tří nadčasových choreografií světových tvůrců v podání Baletu Národního divadla
Lohengrin – záznam opery Richarda Wagnera v obnovené inscenaci z Bayreuthu (1967)
A. Plachetka, K. Kněžíková, E. Villaume a PKF – Prague Philharmonia – záznam slavnostního koncertu
Románská noc ve Filharmonii Hradec Králové – záznam koncertu vynikajícího tělesa
K. Englichová, J. Talich a Jihočeská filharmonie – záznam koncertu významné regionální filharmonie
On Air On Art – cyklus live koncertů popu a rocku z hudebního studia A na Kavčích horách
 Pořady ve výrobě
Šest symfonií Bohuslava Martinů – mezinárodní koprodukční cyklus koncertů České filharmonie se
zasvěceným komentářem Marka Ebena a Jakuba Hrůši
Císař Atlantidy Viktora Ullmanna – koprodukční dokument o životě „terezínského“ skladatele Viktora
Ullmanna
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
Concept Art Orchestra v Jazz Docku – záznam koncertu jedinečného sdružení jazzových hráčů současné
mladé tuzemské generace
Leoš Janáček – koprodukční dokument o světoznámém českém hudebním skladateli
PopStory II. – dokumentární cyklus o vývoji československé pop music
Dobrodružství s orchestrem – zábavný hudební cyklus pro děti, odhalující svět vážné hudby
 Pořady vyrobené, odvysílané
Artzóna – týdeník o kultuře a jejích souvislostech
Weilerstein, Netopil a Česká filharmonie – záznam významného koncertu ČF
Kylián – Mosty času – přímý přenos největší události roku české taneční scény – čtyři vynikající díla
světoznámého choreografa J. Kyliána v provedení Baletu ND
Bedřich Smetana: Libuše – přímý přenos slavnostní opery k 100. výročí vzniku Československa
Zahajovací koncert 123. sezony České filharmonie – přímý přenos koncertu za řízení nového šéfdirigenta
Semjona Byčkova
Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2018 – prestižní event EBU za účasti českého finalisty
55. MTF Zlatá Praha – Slavnostní předávání cen – Mezinárodní televizní festival a jeho finálový večer
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To bylo Pražské jaro 2018 – shrnující dokument s pozoruhodnými okamžiky, rozhovory a postřehy
Novoroční koncert České filharmonie – tradiční přímý přenos první hudební události roku 2018
Petr Nekoranec v Rudolfinu – záznam recitálu tenoristy Petra Nekorance, jednoho z výrazných talentů
současného operního světa
Osudová léta 1918 a 1968 na Smetanově Litomyšli – záznam koncertu k 100. výročí vzniku Československa
Česká filharmonie – open air 2018 – pravidelný plenérový event České filharmonie z Hradčanského náměstí
Má vlast bratří Bubeníčků – nejznámější české hudební dílo v originálním zpracování světově proslulých
tanečních umělců – bratrů Bubeníčků
Echo Pražského jara – souhrn významných událostí prestižního českého hudebního festivalu
Smetanova Litomyšl – den po dni – pohledy do zákulisí a setkání s přitažlivými hosty
Zkouška orchestru: Ve spárech dvou dirigentů – M. Eben, J. Bělohlávek a J. Rožeň s Českou filharmonií
v zábavném cyklu o vážné hudbě
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Porta 2018 – záznam nejlepších vystoupení z nejstaršího folkového festivalu u nás
Houslové gala – 60. výročí Kocianovy houslové soutěže – záznam koncertu s nejvýznamnějšími českými
houslisty
Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diriguju…“ – dokumentární film o posledních dvou letech života
vynikajícího českého dirigenta
Swing po Slovácku aneb Moravanka Jana Slabáka – dokument o proslulém dechovém orchestru, který
zjednodušil formu slovácké lidové písně a stylizoval ji takovým způsobem, aby byla posluchačsky
přístupnější široké veřejnosti, a zkombinoval ji se swingovým frázováním
Zkouška orchestru: Orchestr plný osobností – další díl zábavního cyklu o vážné hudbě s Českou filharmonií
Ondřej Pivec & Kennedy Administration – koncert známého jazzového varhaníka českého původu, jehož
hvězda na mezinárodní jazzové scéně letí v posledních letech strmě vzhůru
Závěrečný koncert Pražského jara 2018 – ve skladbách česko-slovenských autorů Z. Fibicha, E. Suchoně a L.
Janáčka účinkuje J. Vacík, Slovenský filharmonický sbor a Slovenská filharmonie
To byla Smetanova Litomyšl 2018 – dokument o aktuálním ročníku festivalu Smetanova Litomyšl
Tvůrčí producentská skupina společenské publicistiky a dokumentaristiky / Martina Šantavá, Praha
Kreativní producent: Veronika Korčáková (do 15. 10. 2018 zástup za mateřskou dovolenou), Martina
Šantavá (od 16. 10. 2018)
Výkonný producent: Roman Blaas
 Pořady ve vývoji (výběr)
Po stopách Zikmunda a Hanzelky – dokument o tom, jak se změnil svět od dob Hanzelky a Zikmunda
Inspirativní učitelé – časosběrný dokumentární cyklus o šesti mimořádných učitelích základních škol, kteří
zvítězili v prestižní soutěži na podporu učitelské profese Global Teacher Prize
Modrý Poťouch – hravě pojaté mezilidské vztahy, jejich rozpoznání a pochopení pro dětské diváky
Jan Potměšil: Nikdy bych neměnil – dokument o sametové revoluci 1989 očima jejího účastníka
Jizerky – přírodopisný populárně naučný cyklus
Čeští trampové v Austrálii – dokument o československých trampech, kteří v roce 1968 emigrovali do
Austrálie
Vyšetřovatel – dokument o vyšetřování válečných zločinců a o jejich případech před Mezinárodním
soudním tribunálem v Haagu pro bývalou Jugoslávii
Ako som sa stala partyzánkou – připomenutí romského partyzánského odboje během 2. světové války
Komiks – cyklus o domácí komiksové scéně od 19. století po současnost
Background – cyklus z prostředí současných českých kapel a hudebníků
Mára Holeček – dokument o českém skialpinistovi Marku Holečkovi a jeho cestě na Gašerbrum
Šaty dělají člověka – dokumentární série o osudech pěti vynikajících módních návrhářů první republiky
Základka – docusoap z prostředí českého školství, příběhy tří základních škol, jejich ředitelů, učitelů,
zaměstnanců, žáků a rodičů
100 let českého grafického designu – cyklus zachycuje zásadní okamžiky, projekty a významné osobnosti
oboru v kontextu kulturního a politického dění
Tvůrčí producentské skupiny – výběr pořadů
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Národní technické památky – populárně naučný cyklus poutavou formou odhaluje souvislosti mezi
technickými památkami a jejich bezprostředním spojení s naším současným životem a technologiemi, jichž
denně využíváme
 Pořady ve výrobě (výběr)
Hasiči – časosběrný dokumentární seriál sledující prostředí profesionálních i dobrovolných hasičů
Nosorožci ze zkumavky – dokument o práci na záchraně ohrožených druhů afrických zvířat, především
nosorožců bílých, zakladatelem Safari ve Dvoře Králové Josefem Vágnerem
Národní divadlo – dokumentární série o historii Národního divadla
Zorka Ságlová – dokumentární portrét malířky, textilní výtvarnice a land-artistky Zorky Ságlové
Ferdinandovy zahrady II. – lifestylový pořad, inspirující proměnu českých zahrad
Kiwiland – dokumentární cyklus o konfrontaci mladé Češky s Novým Zélandem a s jeho přírodním
bohatstvím, kulturou, historií a obyvateli
Celoživotní zápas Gustava Frištenského – netradiční dokument o osobnosti zápasníka Gustava
Frištenského, vyprávěný z podstatné části z pohledu jeho ženy Miroslavy a jejích deníků
Malíř zvuku: Milan Grygar – dokument o tvorbě výtvarníka Milana Grygara, především o jeho akustických a
hmatových kresbách
Hledání ztracených světů – s Romanem Zachem za krásami a kulturou Indonésie – cestopisný cyklus
s průvodcem po Indonésii, jenž vedle cestopisného vyprávění hledá ztracené hodnoty a tradiční způsob
života
Mé jméno je prostata – časosběrný dokument, který se na konkrétních případech pacientů a lékařských
odborníků zaměřuje na diagnostiku, léčbu a osvětu rakoviny prostaty
Šílený hedvábník – biografický dokumentární film o módním návrháři českého původu Ziku Ascherovi, který
ovlivnil půlstoletí světové módy, přičemž o něm dnes v Čechách téměř nikdo neví
Terezínští hrobaři – jedinečný příběh spojující dvě symbolická místa, v nichž se odehrávala tragédie druhé
světové války – Lidice a Terezín
Beneš – v bouři politiky – dvoudílný dokumentární portrét Edvarda Beneše, jehož ambicí je dosáhnout co
nejobjektivnějšího zhodnocení jeho působení v československé politice
Mongolsko v souvislostech – naučný dokument o severním Mongolsku očima lesního botanika Tadeáše
Štěrby, který v této oblasti pomáhal zachránit mongolské lesy
Režisér s dýmkou aneb Můj život na place – portrét filmového a televizního režiséra Dušana Kleina
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Rudí prezidenti – pětidílný cyklus představující československé prezidenty v letech 1948–1989
Válečné nevěsty – životní příběhy tří Angličanek, které se za 2. světové války provdaly za československé
vojáky v Británii; po příjezdu do Československa sdílely se svými muži jejich perzekuci komunistickým
režimem
Lucka – život a jak ho žít – dokumentární film o nelehkém životě mladé ženy, bojující s drogovou závislostí
Ota Hofman – dokument zachycující život a dílo prozaika, scenáristy a dramaturga Oty Hofmana
Díra v hlavě – politicko-historický dokument o romském holokaustu v Evropě
Praotec Čech, Silný Bivoj, Libuše a Přemysl – staré pověsti české převyprávěné pro děti
Čeští trampové v Americe – volné pokračování dokumentárního cyklu Zvláštní znamení touha, sledujícího
tuzemský svéráz – tramping
Osudový zvrat – dokument o Československé lidové armádě během okupace v srpnu 1968 a následujících
měsících z pohledu jejích žijících příslušníků
Kupka – průkopník abstraktního umění – dokument o umělecké tvorbě průkopníka abstraktního umění
Miroslav Horníček: Humor není žádná sranda – životopisný dokument o herci a baviči Miroslavu Horníčkovi
Češi zachraňují – série cestopisných dokumentů o mladých Češích, kteří pomáhají po celém světě – v šesti
dílech zachycuje záchranu zoborožců, orlosupů, opic kahau, zubrů, mořských želv a antilop
Česko-německé století – ucelený pohled na zásadní události 20. století, které formovaly náš vztah k
německé menšině
Rozárka a kuchařky bez domova – krátkometrážní dokument, součást projektu EBU – Challeneges o
jedenáctileté Rozárce, jež objevuje svět lidí bez domova prostřednictvím skupiny veganských kuchařek
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 Pořady vyrobené, neodvysílané (výběr)
Místa života – populárně naučný dokument o problematice biodiverzity v nepřírodních biotopech ČR
Batalives – dokument o lidech z pěti různých měst, která založil Tomáš Baťa po celém světě
Obrazy pražské periferie – dokument zachycuje dávno zmizelou krajinu pražské periferie kolem Botiče
v dílech českých fotografů, dokumentaristů, malířů a spisovatelů
Pasažéři – časosběrný film o skupině dětí z dětského domova, které se snaží lépe začlenit do běžného
života a socializovat se po odchodu z dětského domova
Prahou s panem Tau a Arabelou – dokument o československo-německých koprodukcích dětských filmů a
seriálů v době normalizace, zosobněných někdejším producentem televizní stanice WDR Gertem Kasparem
Münteferingem
Bohu žel – časosběrný sociální dokument o imigrantech hledajících útočiště v České republice
Inkluze!? – dokumentární koláž o zkušenosti se školní inkluzí z pohledu dětí i dospělých v prostředí českého
základního školství
Komedie není legrace – Jiří Menzel – mezinárodní perspektiva portrétu režiséra Jiřího Menzela
Cesty do krajin půlnočního slunce – cestopisná série
 Pořady běžící
Folklorika – dokumenty o světě folkloru
Tvůrčí producentská skupina divadelní tvorby / Ondřej Šrámek, Praha
Kreativní producent: Ondřej Šrámek
Výkonný producent: Jiří Merunka
 Pořady ve vývoji
Zpívající lipka – pohádkový příběh
Felix – hraná pohádka o mazaném kocourovi a dvou popletených čarodějkách
Naivní divadlo – bilanční dokument k 70. výročí divadla
Storočnica SND – cyklus o historii Slovenského národního divadla
Karel Ditters z Dittersdorfu – příběh nadaného hudebníka a věrného sloužícího svého pána
Absolventi – o lidech, kteří získali vzdělání ve vězení
Expedice Taigu – o čínském umění Xingyiquan a o lidech, kteří ho u nás pěstují
Pohádky H. Ch. Andersena – deset čtených pohádek pro děti
Dejvické divadlo – sedmidílný cyklus o módním divadle bez mystifikací
Velitel Pola – partyzánský velitel s tváří dítěte
Katedrála, jak ji neznáte – cyklus minipořadů o katedrále svatých Víta, Vojtěcha a Václava
Ivan Rajmont – portrét českého divadelního režiséra
 Pořady ve výrobě
Divočina na Aljašku – dokumentární film o tom, jak výskyt vlků rozděluje společnost
Němčina s Mitzi a Maus – jazykový kurz němčiny pro nejmenší
Konec věčných časů – dokumentární groteska o průběhu roku 1989
Josef Spejbl 100 – dokumentární portrét nezapomenutelné divadelní postavy
Státní opera, jak ji neznáte – cyklus mini dokumentů ke znovuotevření pražského operního domu
Pohádky Bedřicha Smetany – cyklus příběhů Smetanových oper s jejich hudbou
 Pořady vyrobené, odvysílané
Ceny Thálie 2017 – přímý přenos z udělování výročních cen Herecké asociace
Ceny Ministerstva kultury ČR 2018 – přímý přenos z předávání Státních cen a Cen Ministerstva kultury ČR
Světlo porozumění 2017 – pravidelné setkání hudebníků různých vyznání a národů ve Španělské synagoze
Její pastorkyňa – záznam inscenace Divadla Na Vinohradech
Gossip – záznam představení taneční skupiny Lenky Wagnerové
Bratři Karamazovi – záznam představení Činoherního klubu
Amadeus – záznam inscenace Divadla Na Vinohradech
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Drak, kterého netřeba se bát – dokumentární cyklus o legendárním divadle
Divadlo Na zábradlí – dokumentární cyklus o významné pražské scéně
Otomar Krejča – dokument o vynikajícím českém režisérovi a herci
Obecní dům, jak jej neznáte – cyklus minidokumentů o pražské památce a jejím vztahu k výročí republiky
Ticho, nahrává se! – záznam představení souboru Tygr v tísni
Paní plukovníková – záznam představení Divadla Na Jezerce
Radúz Činčera, otec Kinoautomatu – dokument nejen o českém patentu, který oslnil svět
Svatý Václav a ochrana země české – dokument o významu křesťanského artefaktu v historii českých zemí
Palmovka – dokument o Divadle pod Palmovkou
 Pořady vyrobené, neodvysílané (výběr)
Radim Vizváry: Sólo – záznam inscenace českého mima evropského věhlasu
Best of 420People – záznam představení originálního tanečního souboru
Světlo porozumění 2018 – pravidelné setkání hudebníků různých vyznání a národů ve Španělské synagoze
Sen čarovné noci – záznam inscenace Národního divadla
Barokní velmož – koprodukční dokument o zakladateli kroměřížských sbírek výtvarného umění
Iuventus, gaude! v Africe – dokument o úspěšné účasti jabloneckého sboru na olympiádě sborového zpěvu
Shalom – dokumentární mozaika o nonkonformním čechoamerickém výtvarníkovi
 Pořady běžící
Ceny Thálie – přímý přenos z udělování výročních cen Herecké asociace
Ceny Ministerstva kultury ČR – přímý přenos z předávání Státních cen a Cen Ministerstva kultury ČR
Světlo porozumění – pravidelný event, setkání hudebníků různých vyznání a národů
Tvůrčí producentská skupina seriálů a cyklické dramatiky / Jan Štern, Praha
Kreativní producent: Jan Štern
Výkonný producent: Ilona Jirásková
 Pořady ve vývoji
Estrogen – dramatický příběh dvou žen, mezi nimiž leží dávná vina, kterou musí na cestě k sobě překonat
Na šnůře – tragikomedie o atypickém milostném trojúhelníku z prostředí punkové kapely
Hartmannova liga – politicko-společenské drama ze současnosti
V zájmu dětí – dokudrama zpracovávající případ „norských dětí“
 Pořady ve výrobě
Živé terče – třídílná minisérie z cyklu Detektivové od nejsvětější Trojice
Vodník – třídílná minisérie z cyklu Detektivové od nejsvětější Trojice
Případ dvou manželek – detektivní příběh, součást cyklu Detektivky dle Proškové
Past – televizní film zpracovávající životní osud Jiřiny Štěpničkové
Perníková cesta – kriminální minisérie z prostředí drogové mafie
 Pořady vyrobené, odvysílané
Rédl – detektivní čtyřdílná série o vyšetřování krádeže vojenského materiálu z vlaků v roce 1992
Hagana – dokument o československé podpoře, poskytované státu Izrael v letech 1947–1950
Tvůrčí producentská skupina seriálů a cyklické dramatiky / Josef Viewegh, Praha
Kreativní producent: Josef Viewegh
Výkonný producent: Jakub Bílý
 Pořady ve vývoji
Český les – kriminální série z prostředí hranic, kam v roce 1989 nastupuje mladý policista Antonín Dítě, aby
byl hned po převratu katapultován do čela místního oddělení
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Špunti na cestě – rodinný komediální seriál, vycházející z úspěšného filmu Špunti na vodě
Volha – čtyřdílná minisérie podle románu Karla Hynie o řidiči, který nastoupí do Československé televize
v roce 1970 a má jen tři přání: jezdit pro redakci humoru a lidové zábavy, vozit Karla Gotta, a hlavně řídit
volhu; vše se mu časem splní, jen se kvůli tomu upíše Státní bezpečnosti
Vitka – film o předválečné skladatelce Vítězslavě Kaprálové a jejím bouřlivém vztahu s Bohuslavem Martinů
Chataři – komediální seriál, vlídně zkoumající jev, který v Čechách přežil všechny režimy
Zatím dobrý – minisérie podle stejnojmenné knihy Jana Nováka o osudech bratří Mašínů
Akce Neptun – čtyřdílný thriller o akci StB, kdy do Černého jezera byly ukryty bedny s falešnými dokumenty
Cesta za bílou hvězdou – v roce 1953 se skrz železnou oponu dostal po domácku upravený tank na svážení
dřeva; celovečerní film o posádce „Tanku svobody“ a jejích dramatických osudech
 Pořady ve výrobě
Rapl II. – major Kuneš se vrací v nových příbězích
Kryštof (3 útěky) – koprodukční film o dospívání, hledání cesty, lásce a nekonečných útěcích
 Pořady vyrobené, odvysílané
Vzteklina – současná šumavská obec je paralyzována výskytem vztekliny, ale skutečné drama se odehrává
jinde – v odezvě dávné poválečné historie
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Ten, kdo tě miloval – rodinná vánoční komedie s detektivní zápletkou podle románu Marie Poledňákové
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