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TVŮRČÍ PRODUCENTSKÉ SKUPINY – VÝBĚR POŘADŮ 
 
Pořady ve vývoji (údaje k 31. 12. 2019) 
Pořady ve výrobě (údaje k 31. 12. 2019) 
Pořady vyrobené, odvysílané (údaje za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) 
Pořady vyrobené, neodvysílané (údaje za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) 
Pořady běžící (údaje za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) 
 
 
  
TPS dětské tvorby / Barbara Johnsonová, Praha 
Kreativní producent: Barbara Johnsonová 
Výkonný producent: Veronika Trčková 
 

 Pořady ve vývoji (výběr) 
Čarovné hodinky – vánoční pohádka 
Rychlé šípy – animovaný seriál, který oživuje legendární komiksové příběhy 
Sůva z nudlí (1 – 7) – animovaný večerníček o malé sůvičce, poznávající svět kolem sebe 
Čtyřlístek (1 – 13) – animovaný večerníček s postavičkami z dětského komiksu 
Zahrádka pod hvězdami (8 – 13) – loutkový večerníček o Ježíškovi a jeho rodině 

 
 Pořady ve výrobě 

O vánoční hvězdě – vánoční pohádka 
Agent v kapse II. – zábavně vzdělávací seriál o tom, jak se mají děti chovat v krizových situacích 
Medvídkova poradna – zábavně vzdělávací cyklus pomáhající dětem s jejich starostmi 
Datová Lhota – zábavně vzdělávací seriál o světě počítačů 
Slovohrátky – zábavně vzdělávací pořad, jenž učí děti pracovat s naší řečí a hrát si se slovy 
Rejpavá žížala – zábavně vzdělávací cyklus, který vede děti k ekologickým návykům 
O čertovi – animovaný film 
Terezínský brundibár – animovaný film, připomínající nastudování dětské opery v terezínském ghettu 
Rosa a Dara a jejich velké letní dobrodružství – animovaný film o sedmiletých dvojčatech, rošťáckém psu, 
úžasné babičce vynálezkyni a dědovi, který dokáže všechno opravit 
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 
Anča a Pepík (8 – 13) – dobrodružný animovaný seriál o dvou odvážných myškách 
Pohádky z mechu a kapradí (8 – 13) – obarvení původního černobílého večerníčku 
Mlsné medvědí příběhy (1 – 26) – animovaný večerníček o dvou medvědech, kteří mají stále hlad 
Chaloupka na vršku (21 – 26) – loutkový večerníček o řezbářovi a jeho třech dětech 
Nejmenší slon na světě (21 – 26) – animovaný večerníček o slonovi, který nevyrostl 
Žížaláci (40 – 52) – animovaný večerníček s plastelínovými hrdiny 
    

 Pořady vyrobené, odvysílané 
Princezna a půl království – štědrovečerní pohádka 
Kriminálka 5. C – hraný seriál o skupince dětí, malých detektivů, která řeší případy pašování zvířat 
Neviditelný – být neviditelný si občas přeje skoro každý, malému Jirkovi se jeho přání splní 
Zpívejte s námi – známé české koledy jako půvabné animované příběhy 
Ptačí rodinky – zábavně vzdělávací cyklus o rodinném životě čtyř ptačích druhů 
Kokoškovi na cestách (1 – 7) – animovaný večerníček o slepičí rodině cestovatelů 
Karaoke čtení (1 – 16) – zábavně vzdělávací pořad zaměřený na procvičování čtení formou karaoke 
Skobičiny (1 – 16) – zábavně vzdělávací animovaný seriál pro děti o výtvarném umění 
Bílá paní na hlídání (8 – 13) – animovaný večerníček o netradiční paní k dětem 
Pat a Mat (14 – 27) – příběhy dvou neodolatelných nešiků 
Žížaláci (34 – 39) – animovaný večerníček s plastelínovými hrdiny 
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 Pořady vyrobené, neodvysílané 

Jak to lítá na letišti – psí kamarádi Brok a Azor ukazují, jak zajímavý je život na letišti 
Uzly a pomeranče – příběh patnáctiletého Darka v televizním rodinném filmu 
Zpívejte s námi (9 – 10) – známé české koledy jako půvabné animované příběhy 
Pat a Mat – kutilské trampoty – animovaný film s příběhy dvou jedinečných nešiků 
Pat a Mat (27 – 52) – příběhy dvou neodolatelných nešiků 
 

 Pořady běžící 
Wifina – lifestylový magazín pro děti o technice, hudbě, přírodě a společnosti 
 
 
TPS divadelní tvorby / Ondřej Šrámek, Praha 
Kreativní producent: Ondřej Šrámek 
Výkonný producent: Jiří Merunka 
 

 Pořady ve vývoji 
Tvůj život ti nepatří – o hledačích pravdy v amazonských pralesích 
Katedrála, jak ji neznáte – cyklus minidokumentů o Katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha 
ALIENTI – o hledání nové krásy ve světě bez pravidel 
Felix – vánoční pohádka 
Divadlo Ungelt 25 – dokument k výročí divadla 
Jiří Gruša: Neklidný Evropan – velký portrét spisovatele a diplomata 
Zpívající lipka – hraná pohádka 
Ochotníci – dokument o českém fenoménu 
 

 Pořady ve výrobě (výběr) 
Ivan Rajmont – portrét režiséra 
Tereza Podařilová, čas primabaleríny – portrét primabaleríny 
Státní opera, jak ji neznáme – cyklus minidokumentů 
Vlci na hranicích – návratem vlků vznikla rozdělená společnost 
Pueri Gaudentes v Estonsku – cesta našeho sboru na Laulupidu 
Pouta, co nelze zpřetrhat – dokument o rodu Stránských a Malypetrů 
Dejvické divadlo – cyklus o výjimečném divadle 
Pohádky Hanse Christiana Andersena – čtení pro nejmenší 
Písně českých básníků – cyklus popularizující českou poezii 
75 let Taneční konzervatoře – výročí evropsky proslulé taneční školy 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr) 
Konec věčných časů – rok 1989 od ledna do listopadu 
Ročník 89 – herecký ročník DAMU bilancuje 
Homo Faber – představení Činoherního studia Ústí nad Labem 
Pes baskervillský – představení Jihočeského divadla před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově 
Sen čarovné noci – představení Národního divadla 
Pohádky Bedřicha Smetany – čtení pro nejmenší 
Němčina s Mici a Maus – animovaný jazykový kurz s rodilými mluvčími 
 

 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Naivní divadlo – 70 let libereckého divadla pro děti 
Shalom – americký umělec s českými kořeny 
Neobyčejný život Josefa Spejbla – dokument k 100. výročí vzniku slavné loutky 
Kostýmy: Irena Greifová – portrét kostýmní výtvarnice 
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 Pořady běžící 

Ceny Thálie, 26. ročník – předávání Cen Herecké asociace v přímém přenosu 
Ceny Ministerstva kultury ČR – přímý přenos vyhlášení cen 
Světlo porozumění 2018 – dokument o akci s dlouhou tradicí 
Z první řady – záznamy divadelních představení 
Čtení do ouška – cyklus čtení pro nejmenší 
 
 
TPS dokumentů a nových formátů / Dušan Mulíček, Brno 
Kreativní producent: Dušan Mulíček 
Výkonný producent: Pavel Plešák 
  

 Pořady ve vývoji 
Adolf Loos – dokument o průkopníkovi moderní architektury 
Slunce, seno, JAR – falešný dokument o pionýrech českého rapu, funku 
Kutilské historky Metoděje Čížka – krátkometrážní comedy seriál z prostředí českého hypermarketu 
Objev objev! – animovaný pořad pro děti o největších objevech 
Proč to drží pohromadě: Architektura – vzdělávací pořad pro děti zaměřený na architekturu 
Příběhy měst – dokumentární historický cyklus zachycující příběhy českých krajských měst 
Doprava na východ – dokument líčící poměry v MHD na východ od (a včetně) České republiky 
Extrémní fotograf – za zajímavou fotkou se často skrývá překonávání celé řady překážek 
Emir Kosturica – dokumentární portrét 
Veletrh domova – co dnes znamená „domov“ a kdo o jeho podobách i budoucnosti rozhoduje 
PoDél Dunaje – historie a současnost řeky Dunaj a obyvatel žijících podél jejího toku 
Retrotour – zábavná cestopisná reality po zemích východního bloku 
Zvířecí doktoři – příběhy veterinářů 
Jiří Valoch – portrét básníka a filantropa 
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 dokudramat vycházejících ze skutečných událostí 
Brněnský sympaťák – komediální příběh o korupci v jisté městské části jistého města 
Božský hlas – dokument o obdivovatelích hlasu Karla Gotta 
Peoplemetr – sledujeme diváky sledující televizi 
Zlaté devadesátky – pokračování cyklu Zlatá šedesátá 
Evropská příze – dokument o moravském Manchesteru 
Můj život Made in Czech Republic – jak silně je život Čechů závislý na dovozu ze zahraničí 
Elán do života – skupina Elán a portrét Jožo Ráže 
 

 Pořady ve výrobě 
Na programu televize – antologie tvorby Československé televize a ČT v letech 1953–2003 
Alfons Mucha – koprodukční dokument o Alfonsu Muchovi 
Kosmix – animovaný pořad pro děti o vesmíru 
Efekt Vašulka – koprodukční dokument o Woody Vasulkovi 
Počátky II. – pokračování časosběrného projektu o třech dívkách, které prošly výchovným ústavem 
Pátrání po Wiesnerovi – dokument o významném architektovi 
Dunaj vědomí – dokument o kapele Dunaj 
Sexuální dějiny Čechů – dokumentární cyklus 
Lakomec – záznam divadelního představení 
Michal Prokop… Až si pro mě přijdou! – dokument o přední tváři české hudební scény 
Rumunská čítanka – portréty rumunských autorů 
Industrie – dějiny průmyslu v českých zemích 
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Futuretro – pořad o technologiích měnících oblasti našeho života 
Mistři starých řemesel – čeští řemeslníci dobovými metodami vytvářejí repliky historických artefaktů 
Literární místopis – zábavně vzdělávací cestopis po České republice 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
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 
Nuly a jedničky – zábavně vzdělávací pořad pro děti o matematice 
KOMETA: Z nebe do pekla a zpět – dokument o našem nejúspěšnějším hokejovém klubu 
Pohádky moří a oceánů – exotické pohádky pro děti v cyklu Čtení do ouška 
Kočování za pohádkou II. – pohádky pro děti v cyklu Čtení do ouška 
Dokumentární radost z Jihlavy 2019 – přenos závěrečného večera z MFDF Jihlava 
Dunaj – záznam koncertu 
Turecká čítanka – portréty tureckých autorů 
Česká reklama – přehlídka české televizní reklamy od revoluce po současnost 
Česká loutka – dokumentární cyklus o českém loutkářství 
Josef Váchal – životopisný dokument 
Soud nad českou cestou – morální soud nad 30 lety svobody a demokracie 
Cena Jindřicha Chalupeckého 2019 – přímý přenos předávání cen 
Maraton studentských filmů 2019 – přehlídka nejlepších studentských filmů z Letní filmové školy 
Dvojí tvář spartakiád – dokument o režimním hromadném cvičení 
 

 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Pohádky bratří Čapků – pohádky pro děti v cyklu Čtení do ouška 
Balkánem nahoru a dolů s Adamem Ondrou – cestopisný cyklus s hvězdou světového lezení 
Dobrá smrt – dokument o smrti 
 

 Pořady běžící 
Artzóna – diskuzní pořad o kultuře 
Náš venkov – cyklus snažící se zachytit nejen proměny současného venkova 
Průvan – magazín s rozhovory a ukázkami tvorby studentů filmových škol 
 
 
TPS hrané a zábavné tvorby / Michal Reitler, Praha 
Kreativní producent: Michal Reitler 
Výkonný producent: Matěj Stehlík 
 

 Pořady ve vývoji 
Hranice – třídílná minisérie na téma převaděčství v letech 1948–1952 
Podezření – třídílná minisérie inspirovaná skutečnou kauzou zdravotní sestry z Rumburku 
Tma – adaptace katastrofického románu Ondřeje Neffa o světě po kolapsu elektrické energie 
Domů – komediální seriál nabízející neotřelý pohled na život v současné české vesnici očima člověka zvenku 
Smysl pro tumor – adaptace mezinárodně oceňované belgické minisérie o boji mladého hrdiny s rakovinou 
Pyšná zpěvačka – celovečerní film o českém showbyznysu; je umění stárnout dar, nebo nezbytnost? 
 

 Pořady ve výrobě 
Božena Němcová – čtyřdílná minisérie na motivy životních osudů spisovatelky Boženy Němcové 
Divoká devadesátá – šestidílná minisérie popisující vyšetřování případů, které v 90. letech změnily Česko 
Ombudsman – desetidílný seriál inspirovaný kauzami z prostředí, které formuje společnost a potřebuje péči 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
MOST! – původní komediální seriál z prostředí Mostu 
Tajemství těla – původní zábavně vzdělávací show 
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Jak si nepodělat život – cyklus čtyř celovečerních filmů spojených mottem, že každý život se dá změnit 
 
 
TPS hrané tvorby / Tomáš Baldýnský, Praha 
Kreativní producent: Tomáš Baldýnský 
Výkonný producent: bez stálého výkonného producenta 
 

 Pořady ve vývoji 
Modré z nebe – vánoční pohádka 
Sherlock 1984 – detektivní seriál z období totality 
Banger – seriál z prostředí českého rapu 
Jinací – koprodukční série hororových příběhů inspirovaných středoevropskou mytologií 
Ota Fink – detektivní seriál na motivy knih Jaroslava Velinského 
 

 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Poldové a nemluvně – komediální detektivka pro celou rodinu 
 
 
TPS hrané, zábavné a dětské tvorby / Jiřina Budíková, Brno 
Kreativní producent: Jiřina Budíková 
Výkonný producent: Karel Komárek 
 

 Pořady ve vývoji 
Docent – třídílná televizní detektivní série 
Rok na vsi – současná televizní adaptace románu bratří Mrštíků 
Smrt krále Kandaula – filmová adaptace povídky Jiřího Kratochvila 
Štěpán Páleč – dvoudílný televizní film s motivy o osudu kněze a učence, a také přítele i kritika Jana Husa 
Zločin na dobré cestě – detektivní seriál na základě adaptace příběhů Antonína Jirotky 
Veterina – seriál ze současnosti z prostředí veterinární kliniky 
Studio Nezmarýnek – sitcom z prostředí výroby dětského pořadu ve veřejnoprávní televizi 
Devět kruhů pekla po 30 letech – distribuční dokument o vztazích Česka a Kambodži 
Smrt svatého Vojtěcha – filmová adaptace románu Vladimíra Körnera 
Hejkal – distribuční pohádka z českého lesa 
Hudec – distribuční film o pohnutém osudu mimořádného a opomenutého génia Ericha Hudce 
O Živé vodě – distribuční vánoční pohádka na motivy díla Karla Jaromíra Erbena 
Zapomenuté případy – kriminální seriál ze současnosti 
Dobrodružství medicíny – seriál líčící významné milníky světové medicíny přes osobní dramatické příběhy 
vědců a lékařů 
Pyšná princezna – distribuční animovaná verze známé české pohádky 
Idyla – seriál ze současnosti o osudech obyčejné české rodiny 
Hana – filmová adaptace bestselleru Aleny Mornštajnové 
MASO – filmová adaptace bestselleru Soltézse Arpáda 
Nejrychlejší Eliška – projekt, jenž líčí život světoznámé závodnice Elišky Junkové 
 

 Pořady ve výrobě 
Zakázaný Bůh – dokumentární cyklus popisující postavení katolické církve v letech 1945–1989 
Partyzáni bez legend – dokumentární film o osudech československých partyzánů 
Za minutu dvanáct – dokumentární cyklus sledující české záchranáře v akci 
Hlava Medúzy – dramatický kriminální seriál o případech jihomoravské policie 
8 hodin – thrillerová série ze současnosti, koprodukční projekt ČT se slovenskou televizí JOJ 
Tichý společník – distribuční film z prostředí valašské vesnice 
Boží mlýny – kriminální seriál ze současnosti 
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Veterán – televizní film o trnité cestě bývalého žoldáka k lásce a porozumění 
V síti – distribuční dokument o rizicích spojených s užíváním internetu u dětí a mladistvých 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
Zlatý podraz – distribuční film o lásce, naději a basketbalu 
Dobrovolní hasiči roku 2019 – záznam z udílení cen vítězům ankety o nejlepší sbor 
Legendy kriminalistiky II. – dokumentární cyklus rekonstrukcí českých kriminalistických milníků 
Dr. Žako – Čtení do ouška pro slyšící i neslyšící děti 
Koptashow – zábavná talk show 
Cvičky pana Hudbičky – cvičení pro děti v kombinaci s klasickou hudbou 
 
 
TPS multižánrové tvorby / Kateřina Ondřejková, Ostrava 
Kreativní producent: Kateřina Ondřejková 
Výkonný producent: Jarmila Hoznauerová 
  

 Pořady ve vývoji (výběr) 
3 sestry / Rudé srdce – pohádka o princezně, která zachránila království a získala ruku prince 
Grand Prix – komediální road movie, v níž si několik zoufalců plní své životní sny 
Grilování – thriller o domácím násilí 
Krev prvorozených – historická krimi série z období rudolfínské Prahy 
Limity – komediální seriál o falešném ekologickém aktivistovi 
Okamžik svobody – drama o pohnutých dnech srpnové okupace 1968 v tehdejší Československé televizi 
Vyhnání Gerty Schnirch – minisérie na motivy stejnojmenného románu Kateřiny Tučkové 
Wagnerovi – seriálová sága rodiny, v níž se osudy jejích členů prolínají se společensko-politickými změnami 
v naší zemi od konce 80. let do současnosti 
Žila jsem s oddaným komunistou – minisérie o ženě, jejíž muž se stal obětí politických procesů 
 

 Pořady ve výrobě 
3Divadla v kině – cyklus záznamů divadelních představení Macbeth – Too Much Blood, Maryša a 
Amerikánka 
Apollo 2019 – dokument o interpretech nominovaných na Ceny české hudební kritiky 
Bourák – hudební komedie o svérázných zoufalcích, kteří se snaží změnit svůj život 
Colours of Ostrava 2020 – výběr koncertních vystoupení a rozhovorů z největšího tuzemského festivalu 
Herec – minisérie, jejíž hrdinové si musí zvolit, zda se komunistickému režimu postavit, nebo spolupracovat 
Il Boemo – film o osudech hudebního skladatele Josefa Myslivečka 
Máme tu uprchlíky! – časosběrný dokument zachycující proces integrace syrské rodiny v Praze 
Modelář – film o pilotovi dronů, který se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou 
Někdo to rád Bezruč – dokument k 75. výročí vzniku Divadla Petra Bezruče 
One More Question – dokument o generaci dětí první vlny romských migrantů z Československa do Velké 
Británie 
Stíny v mlze – zkušená ostravská policistka v seriálu řeší s novým pražským kolegou kriminální případy a 
zároveň se snaží obstát v roli matky a manželky 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
Aneta Langerová a Janáčkova filharmonie Ostrava – exkluzivní hudební projekt v ostravské hale Gong 
Apollo 2018 – dokument o interpretech nominovaných na Ceny české hudební kritiky 
Colours of Ostrava 2018 – výběr koncertních vystoupení a rozhovorů z největšího tuzemského festivalu 
Doktor Martin: Záhada v Beskydech – Miroslav Donutil jako doktor Martin na stopě největšího případu své 
kariéry 
George Mraz na Janáčkově máji – legendární americký kontrabasista na MHF Janáčkův máj 
Hola niňos – jazykový kurz španělštiny pro nejmenší děti 
Homo Academicus – Josef Jařab – dokumentární portrét Josefa Jařaba 
Moje svoboda – třicet let svobody, třicet autorů, třicet filmových miniatur 
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Monkey Business v ostravském Brickhousu – koncert pop-funkové kapely v ostravském klubu 
Princip slasti – kriminální seriál, v němž hon na sériového vraha svede dohromady trojici vyšetřovatelů z tří 
zemí 
Sarkofág pro královnu – časosběrný dokument o realizaci skleněného sarkofágu pro dánskou královnu 
Margrethe II. 
Strážmistr Topinka – komediální detektivní seriál s malými případy ve velkém stylu 
Umění v papučích – dokument o novém jevu – o domácích uměleckých produkcích 
Zkáza Dejvického divadla – mystifikační komediální seriál, ve kterém herci a zaměstnanci Dejvického 
divadla hrají sami sebe 
 

 Pořady vyrobené, neodvysílané 
3 české kvartety – Pražský komorní balet a Zemlinského kvarteto v kostele svatého Václava 
Budiž světlo – příběh slovenského gastarbeitera, který po návratu domů zjistí, že jeho nejstarší syn se 
zapletl s extremisty 
Hodinářův učeň – pohádka o hrátkách osudu, lásce, hamižnosti a odvaze hodinářského učně 
My Home – klavírní recitál Tomáše Kača – záznam koncertu z MHF Leoše Janáčka 
Osud – televizní záznam opery Leoše Janáčka z Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě 
Poslední aristokratka – komedie podle stejnojmenného bestselleru Evžena Bočka 
Průvodce výtvarným územím – dokumentární cyklus o cestě výjimečných děl z ateliérů do výstavních síní 
Smíření – televizní verze oceněné divadelní inscenace ostravské Komorní scény Aréna 
Staříci – road movie o dvojici svérázných staříků, kteří se vydávají na cestu za pomstou 
Stockholmský syndrom – dvoudílné detektivní drama, ve kterém jeden nešťastný výstřel změní životy 
sedmi lidí 
 
 
TPS náboženské tvorby / Patrick Diviš, Brno, Praha, Ostrava 
Kreativní producent: Patrick Diviš 
Výkonný producent: Diana Tuyet-Lan Kosinová 
 

 Pořady ve vývoji (výběr) 
Jan Amos Komenský – dokumentární film a docudrama o životě a učení Jana Amose Komenského 
Malá česká genocida – dokument o největším masakru sudetských Němců v Postoloprtech v červnu 1945 
Svatopluk – král Moravanů a Slovanů – dokument o panovníkovi Velkomoravské říše 
Tazatelé přírody – pětidílný cyklus o zajímavostech zvířecí říše a jejich projevech 
 

 Pořady ve výrobě (výběr) 
Guty – dokument o rekonstrukci kostela Božího těla v Gutech, který byl v srpnu 2017 úmyslně zničen 
Biblická pátrání III. – putování dvou dětí po Izraeli a zkoumání biblických příběhů 
Zrození Svatovítských varhan – dokument o vzniku nových varhan pro svatovítskou katedrálu 
Magické hlubiny II. – cyklus o nejrůznějších zákoutích rozmanitého vodního světa České republiky 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr) 
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 
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství 
Novoroční ekumenická slavnost – přímý přenos ze sboru Církve bratrské v Černošicích 
Postní bohoslužba – bohoslužba Církve československé husitské z chrámu Spasitele v Brně 
Velkopáteční bohoslužba – velkopáteční bohoslužba z Farního sboru Českobratrské církve evangelické 
Velikonoční bohoslužba – slavnostní mše z chrámu svatého Mikuláše ve Znojmě 
Svatodušní bohoslužba – přímý přenos ze sboru Církve bratrské v Kounicově ulici v Brně 
Bohoslužba z Velehradu – slavnostní mše k svátku svatých Cyrila a Metoděje 
Bohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa – přímý přenos bohoslužby Církve 
československé husitské z pražské Betlémské kaple 
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Poutní bohoslužba – přímý přenos slavnostní mše 
Svatováclavská pouť – přímý přenos slavnostní bohoslužby ze Staré Boleslavi 
Bohoslužba za zemřelé – přenos katolické bohoslužby z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Unkovicích 
30. výročí svatořečení svaté Anežky – bohoslužba z katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 
Adventní bohoslužba – přenos bohoslužby k začátku jubilejního roku Církve československé husitské 
Půlnoční bohoslužba – Půlnoční mše z kostela sv. Jana Nepomuckého v Ostravě-Staré Bělé 
Vánoční bohoslužba – vánoční liturgie ze sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku 
Urbi et Orbi – velikonoční požehnání papeže Františka – přímý přenos významné duchovní události 
Urbi et Orbi – vánoční požehnání papeže Františka – přímý přenos významné duchovní události 
Tříkrálový koncert – 12. ročník koncertu, který Charita ČR věnuje všem koledníkům 
Koncert Velehrad – Večer lidí dobré vůle – benefiční koncert 
Modlitba za domov – ekumenická slavnost u příležitosti oslav státního svátku z kostela svatého Klimenta 
Novoroční promluva kardinála Dominika Duky – duchovní zamyšlení nad nadcházejícím rokem 
Vánoční promluva kardinála Dominika Duky – štědrovečerní zamyšlení  
Po stopách českých betlémů – dokument přibližuje počátky betlémů u nás 
Ondřej Sekora – práce všeho druhu – dokument o brněnském rodákovi 
Joachim Barrande – ztracená moře – dokument o francouzském zakladateli české paleontologie 
Hvězdičky II. – animovaný cyklus představuje dětem významné osobnosti 

 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Hvězdičky II. – animovaný cyklus představuje dětem významné osobnosti 
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 
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství 
 

 Pořady běžící 
Domácí bohoslužby – přímé přenosy bohoslužeb různých církví o svátcích v průběhu roku 
Zahraniční bohoslužby – přímé přenosy významných duchovních událostí konaných v zahraničí 
Cesty víry – cyklus dokumentů spojených tématem náboženské víry 
Sváteční slovo – promluvy pozoruhodných osobností, jež respektují křesťanské hodnoty 
Uchem jehly – rozhovory s osobnostmi, jež nezapomínají na duchovní rozměr života 
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství 
 
 
TPS publicistiky a dokumentární tvorby / Lenka Poláková, Ostrava 
Kreativní producent: Lenka Poláková 
Výkonný producent: Olga Grossmannová 
 

 Pořady ve vývoji (výběr) 
Kuratorium – dokumentární projekt zachycuje vzpomínky bývalých členů, posledních pamětníků 
mládežnické organizace Kuratorium, působící v časech Protektorátu Čechy a Morava 
Top Secret – divácký příběh současných lidí, kteří budou podrobeni výcviku a zkouškám, jež absolvovali naši 
parašutisté za druhé světové války v Anglii 
Robinson na vlnách atomového věku – doma zapomenutý muž, který je ve světě uznávaným vědcem a 
cestovatelem – prof. RNDr. František Běhounek, DrSc. 
Když vás zradí tělo – dokument přibližuje historii a správné chápání pojmu rehabilitace 
KDE DOMOV MŮJ aneb Sníh není cukr a víno není voda – dokumentární film sleduje dramatické životní 
příběhy tzv. namibijských Čechů, dětských válečných polosirotků 
Mise: Amazonie a my – čeští badatelé se z nové vědecké stanice v ekvádorském pralese snaží zamezit 
odlesňování amazonského pralesa 
K poctě zbraň – kluby vojenské historie a jejich pocta českým dějinám 
Liška mezi vlky – příběh příslušníka komunistické policie Stanislava Lišky jako fascinující obraz spletitých 
dějin 
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Hokej v časech bohatýrů – dokument líčí počátky českého hokeje v kontextu hokeje světového 
Češi v Americe – dokument zachycuje nevratně mizející paměť československého exilu v Americe 
Vojáci tiché války – objektivní pohled na zapojení českých vlastenců do odbojové činnosti 
Zapomenuté památky – spící hrady a zámky – cyklus o českých hradech a zámcích, které jsou povědomím i 
návštěvností opomíjené, ale kulturně-historický význam mají stejný jako například hrad Karlštejn 
Hledá se princezna anebo My Fair Lady – deset žen se stane princeznami z přelomu 19. – 20. století, které 
projdou veškerou výukou, jak se stát princeznou 
Vrazi z povolání – dokumentární film o vnitřním fungování Státní bezpečnosti 
Identita Es – životní příběh světově uznávaného imunologa a genetika Čechokanaďana, profesora Emila 
Skamene 
 

 Pořady ve výrobě (výběr) 
Kabinet Dr. Honzáka – přední český terapeut MUDr. Radkin Honzák radí svým hostům 
Selská krev – příběhy selských rodů, které vypráví o hodnotách a o proměnách české krajiny a venkova 
Klenoty, které voní benzinem – cyklus popisuje historii českých automobilek a jejich vyrobené klenoty 
Jaromír 99 – Jaromír Švejdík alias Jaromír 99 je výraznou postavou dnešní kulturní scény 
Svatá kněžna Ludmila – nový pohled na život spoluzakladatelky českého státu k 1100. výročí její násilné 
smrti 
Místa ticha – příběhy nacisty vypálených obcí za druhé světové války 
Kovy řeší dějiny – symbol mladé generace, youtuber Kovy, vyráží proměnit krizi výuky moderních dějin v 
šanci 
Václav II. – dokument k výročí 750 let narození předposledního českého krále z rodu Přemyslovců 
LEGIE 100 Sibiřská anabáze – dokument o návratu československých legií z Ruska 
LEGIE 100 Slovenská válka – dokument o prvním nasazení československých legií na našem území 
Spolu na hranici – pozitivní cestopis objevuje unikátní území česko-polského pomezí, které spojuje 
společná historie, mentalita a identita 
Tajné války železné opony – koprodukční dokument ARTE a ČT o roli československých tajných služeb ve 
studené válce 
Ladislav Lábus – umění rekonstrukce – dokument věnovaný osobnosti architekta Ladislava Lábuse 
Bydlet jako… IV. – magazín věnovaný kultuře bydlení 
DějePIC! 3 – zábavná historie pro starší děti 
Haló, zde redaktor Laufer! – osobnost legendárního reportéra a průkopníka živého sportovního komentáře 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
Modrá krev II. – cyklus o současnosti i minulosti slavných šlechtických rodů 
Infiltrace – Obchod se svědomím – skrytá kamera v nemocnicích odhaluje, co vše se za jejich zdmi 
odehrává a jak se k pacientům lékaři opravdu chovají 
Infiltrace – Obchod s důvěrou – skrytá kamera odhaluje praktiky šmejdů, kteří zdánlivě zcela nezmizeli, jen 
se přesunuli do jiných sfér 
Infiltrace – Obchod se svědomím – nová fakta – příběh těžce postiženého chlapce z pardubické nemocnice 
pokračuje 
Narozena 1918 – paní Vlasta Šrůtková zažila vzestupy a pády nejen své, ale i své země 
Moje století 1918–1945 – 25 stoletých pamětníků vzpomíná na dějiny naší země 
Moje století 1945–2018 – 25 stoletých pamětníků vzpomíná na dějiny naší země 
Kdo tady blbne – cesta do hlubin duše předního českého psychiatra Radkina Honzáka 
Třicet svobodných – analytický dokument zkoumá, jak se naše společnost za posledních 30 let změnila 
Zmařené naděje – cyklus docudramat, příběhů z meziválečného období, koprodukce s ARTE 
Krásné živé památky – příběhy zachráněných památek, které znovuzrodily nadšení lidí 
Hranice v srdci – dokumentární cyklus o životě na česko-slovenském pomezí 
Rozsudek III. – docudrama skutečných příběhů ze soudních síní 
Peklo pod španělským nebem – příběhy československých účastníků španělské občanské války 
Rytíři Bastlíři – dokument o specifickém odvětví elektronické hudby v České republice 
Bydlet jako… III. – magazín věnovaný kultuře bydlení 
Waldorfská škola – historie, legendy a praktiky waldorfského školství v České republice 
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Folklorika – dokumenty o událostech ve sféře folkloru 
Náš venkov – cyklus o současném venkovu 
Nedej se! – ekologický dokument 
 

 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Kabinet Dr. Honzáka – přední český terapeut MUDr. Radkin Honzák radí svým hostům 
Osudové lásky – příběhy milostných vzplanutí slavných osobností devatenáctého a dvacátého století 
České tajemno – pátrání po otaznících a mysteriích naší historie se záhadologem Arnoštem Vašíčkem 
České zázraky II. – pokračování úspěšného dokumentárního cyklu o Češích, kteří změnili svět 
Infiltrace – Obchod s duší, Obchod se soucitem – skrytá kamera odhaluje příkoří páchaná na bezmocných 
obětech 
Generál in memoriam – legionář, důstojník, diplomat i oběť komunistické zvůle Karel Lukas 
Cesta do nemožna – životní cesty a osudy generála Milana Rastislava Štefánika 
Dobrodružný život M. R. Štefánika – dokument popisující osudy Milana Rastislava Štefánika 
Small Hands in World War II. – cyklus docudramat přibližující druhou světovou válku očima dětí, 
koprodukce s ARTE 
 

 Pořady běžící 
Folklorika – dokumenty o folklorním světě 
Náš venkov – cyklus o současném venkovu 
Nedej se! – ekologický dokument 
 
 
TPS seriálů a cyklické dramatiky / Josef Viewegh, Praha 
Kreativní producent: Josef Viewegh 
Výkonný producent: Martina Stránská (do 31. 10. 2019), Monika Effenbergerová (od 15. 10. 2019) 
 

 Pořady ve vývoji 
Volha – tragikomický příběh řidiče Československé televize, jenž podepsal spolupráci s StB, v čtyřdílné 
minisérii podle románu Karla Hynie 
Vitka – celovečerní film o jedinečné skladatelce Vítězslavě Kaprálové a jejím bouřlivém vztahu 
s Bohuslavem Martinů 
Bouda – špionážní seriál o programu na ochranu svědků 
Octopus – detektivní seriál se stárnoucím detektivem, řešícím dávno odložené případy 
Baťa – životopisný film o Tomáši Baťovi 
Sestry – film podle scénáře Martiny Formanové z prostředí modelingu v době socialismu 
Rudovřes – vánoční pohádka 
Sázava – komediální seriál z Posázaví 
 

 Pořady ve výrobě 
Špunti na cestě – rodinný komediální seriál, vycházející z úspěšného filmu Špunti na vodě 
Chataři – komediální seriál, vlídně zkoumající jev, který v Čechách přežil všechny režimy 
Kryštof (3 útěky) – koprodukční film o dospívání, hledání cesty, lásce a nekonečných útěcích 
Lidi krve – koprodukční film o pomstě a hledání cesty k sobě samému 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
Rapl II. – major Kuneš se vrací v nových příbězích, tentokrát ze severních Čech 
 

 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Ten, kdo tě miloval – rodinná vánoční komedie s detektivní zápletkou podle románu Marie Poledňákové 
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TPS solitérní dramatické tvorby / Jan Lekeš, Praha 
Kreativní producent: Jan Lekeš 
Výkonný producent: Ilona Jirásková 
 

 Pořady ve vývoji 
Exorcista – epizodický seriál v žánru krimi/mystery 
Místo zločinu České Budějovice – detektivní seriál 
Muž, který stál v cestě – distribuční film, politický thriller o životním osudu Františka Kriegela 
 

 Pořady ve výrobě 
Zločiny Velké Prahy – retro detektivní seriál ve stylu Hříšných lidí Města pražského 
Místo zločinu Ostrava – detektivní seriál 
Zrádci – kriminální minisérie z prostředí drogové mafie a protidrogové policie 
Pozadí událostí – odlehčenější forma detektivní minisérie s přesahem do společenského románu 
Děti – společenský román ze současnosti, drama dvou rodin, jimž v porodnici vyměnili děti 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
Vodník – třídílná minisérie z cyklu Detektivové od Nejsvětější Trojice; vyšetřování vraždy malého dítěte, 
která se odehrála více než před pětadvaceti lety 
Živé terče – třídílná minisérie z cyklu Detektivové od Nejsvětější Trojice; vyšetřování vražd mezi bývalými 
spolužáky 
Defenestrace 1618 – hraný dokument o slavné pražské události, jež zahájila třicetiletou válku 
Sever – šestidílný příběh nadějného kriminalisty, který uvěří ve vyšší princip, za což je potrestán – a z 
vyšetřovatele se stává vyšetřovaný 

 
 Pořady vyrobené, neodvysílané 

Past – televizní drama z padesátých let, zpracovávající životní příběh Jiřiny Štěpničkové 
 
 
TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky / Petr Kubica, Praha 
Kreativní producent: Petr Kubica 
Výkonný producent: Kateřina Kovářová 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
Český žurnál – Bratři Okamurovi – sonda do života tří bratrů Okamurových 
Svědkové Putinovi – unikátní svědectví o střídání nejmocnějších mužů Kremlu očima tehdejšího dvorního 
kameramana Vitalije Manského 
Czech Grand Design za rok 2018 – přímý přenos udílení cen 
Vratislav Effenberger aneb Lov na černého žraloka – portrét známého i neznámého surrealisty 
Rodina je nejvíc – sociologická sonda do rodin, které mají problémy 
Společný výslech: Dominik Duka, Milan Kňažko – politik a herec v exkluzivním rozhovoru s kardinálem 
  

 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Český žurnál – Reality – film o aktuální situaci v oblasti bydlení v České republice 
Český žurnál – Sandra v Ugandě – bloggerka zabývající se především módou jede do Ugandy, kde zažívá 
střet s tvrdou realitou 
Chci tě, jestli to dokážeš – distribuční film o Janě s rozsáhlým postižením 
Kibera, příběh slumu – distribuční film o největším slumu na světě 
FREM – esej zamýšlející se nad základními otázkami lidské existence, na něž kdysi dávalo odpověď 
náboženství; dnes se pro mnohé stala novým náboženstvím moderní věda 
TvMiniUni a zloděj otázek – známé postavičky z dětského pořadu řeší záhadu podivně poslušných dětí v 
celovečerním filmu, kombinujícím prvky animovaného, loutkového a hraného filmu 
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 Pořady běžící 
Příběhy 20. století – příběhy popisující vztah jednotlivce a totalitní moci 
 
 
TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky / Martina Šantavá, Praha 
Kreativní producent: Martina Šantavá (do 30. 9. 2019), Rebeka Bartůňková (od 1. 10. 2019, zástup za 
mateřskou dovolenou) 
Výkonný producent: Roman Blaas 
 

 Pořady ve vývoji (výběr) 
100 let českého grafického designu – cyklus o osobnostech a známých projektech grafického designu 
Devět let natvrdo – česká škola očima dětí – dokumentární cyklus o rozdílnosti dnešního školství 
Africké pohádky – Čtení do ouška – cyklus krátkých pohádek doprovázených africkými hudebními nástroji 
ART Brut – Chvála bláznivosti – dokument na téma ART Brut v československém kontextu 
Bílý fenomén – dokument o světovém úspěchu českého ženského tenisu 
Dezo Hoffman, fotograf Beatles – celovečerní portrét původem slovenského fotografa, jenž fotografoval 
rockové hvězdy 
Fotografové smrti – dokument o zapojení českých Němců do programu Eutanazie T4 a do holocaustu 
Gustav Meyrink – portrét pražského bankéře a tvůrce románu Golem 
Chůze lesem – portrét Karla Schwarzenberga – časosběrný portrét knížete, politika a lesníka 
IKEM – dokumentární film k 50. výročí založení Institutu klinické a experimentální medicíny 
Jizerské hory – celovečerní přírodopisně populárně naučný film o Jizerských horách 
Krajina a voda – dokument o zacházení s vodními zdroji ve spojitosti s tragédií v Šardicích z roku 1970 
Matematika – každodenní jazyk světa kolem nás – zábavně vzdělávací cyklus o matematických 
zákonitostech v praktickém životě 
Radost z myšlení – dokumentární portrét filozofa, vědce a básníka Zdeňka Neubauera 
Rodinná (r)evoluce – dokument o proměně tradičních rolí muže a ženy v rodině i ve společnosti 
Venku jako doma – lifestylový formát o proměnách a o kultivaci veřejného prostoru 
 

 Pořady ve výrobě (výběr) 
Alenka v říši GIFů – zábavně vzdělávací cyklus zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti mediální gramotnosti 
Anarchie stále žije! – dokument o propojení historie hnutí anarchistů v Čechách s jejich současností 
Bílá hora – rekonstrukční pohled na bitvu na Bílé hoře s aktuálními objevy historiků 
České polárnictví: Stopy českých vědců na Špicberkách – dokument o české vědecké polární misi 
Dvojí život jedné strany – cyklus líčící historii KSČ v širším kontextu od jejího založení do roku 1989 
Fenomén českého skla – cyklus přibližující historii výroby, designu, umění i řemesla sklářství 
Generálové – dokumentární série o historii Československé a České armády 
Helios – dokument o českém matematikovi, profesoru Druckmüllerovi, autorovi fotografií sluneční korony 
Hledání ztracených světů – cestopisný cyklus o Indonésii s Romanem Zachem 
Jak jsem se stala partyzánkou – celovečerní film o pátrání po osudech zapomenutých romských partyzánů, 
vojáků a odbojářů v době druhé světové války 
Kamil Lhoták, poslední romantik – životopisný portrét významného malíře a spoluzakladatele Skupiny 42 
Kolben – dokument o rodině Kolbenů, životní pouti Emila Kolbena a o podniku ČKD Praha 
Koumando – zábavně vzdělávací pořad pro děti o zkoumání přírody 
Mé jméno je prostata – dokument přibližuje osudy mužů, kteří onemocněli rakovinou prostaty 
Pražská záchranka – časosběrný docusoap z prostředí Pražské záchranné služby 
Sen o Dakaru – cestopisný dokument sledující trasu Rallye Dakar v rekonstruované historické Tatře 
Terezínští hrobaři – dokument o terezínských vězních, kteří pohřbívali obětí lidického masakru 
Tresty v Čechách – cyklus dokumentů na téma proměn trestního práva od středověku do současnosti 
Tvrdé palice – triptych zkoumající významné společenské problémy 
Vyšetřovatel – příběh českého vyšetřovatele Vladimíra Dzura, pracujícího pro Mezinárodní trestní tribunál v 
Haagu, který se podílel na zatýkání jugoslávských válečných zločinců 
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 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr) 
Beneš – dvoudílný dokumentární portrét Edvarda Beneše a jeho rozporuplného působení v politice 
Ferdinandovy zahrady II. – pokračování lifestylového pořadu o zahradní architektuře 
Hasiči – časosběrný docusoap sledující práci profesionálních hasičů z HZS Libereckého kraje 
Inkluze – dokument představuje inkluzi v praxi na konkrétních školách 
Jak se fotí II. – cestopisný cyklus po evropských městech, spojený s fotoškolou Jana Šibíka 
Jan Potměšil: nikdy bych neměnil – osobní příběh propojený s dějinnými událostmi roku 1989 
Kiwiland – cestopisný cyklus o pěti různých tvářích Nového Zélandu očima mladé Češky Karolíny 
Národní divadlo: Mýtus a realita – dokumentární cyklus detailně ohledávající historii Národního divadla 
Příběhy 20. století II. – individuální příběhy lidí, jejichž životy poznamenal pád komunistického režimu 
Režisér s dýmkou aneb Můj život na place – dokumentární portrét Dušana Kleina 
Sametová FAMU – dokument o přínosu studentů FAMU k revolučnímu dění v roce 1989 
Vzestup a pád kněze Jana – historický dokument o detektivním pátrání po životě kněze Jana Želivského 
 

 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Ptáčata III. – docusoap o sociálně vyloučené třídě dětí 
Rudolf Jedlička – dokument k 150. výročí narození lékaře, zakladatele rentgenologie a sanatoria v Podolí 
Sestřičky – docusoap z prostředí českého zdravotnictví o povolání zdravotní sestry 
Šílený hedvábník – biografický dokument o módním návrháři českého původu Ziku Ascherovi 
 

 Pořady běžící 
Folklorika – dokumenty o světě folkloru 
 
 
TPS vzdělávacích pořadů a nových formátů / Alena Müllerová, Praha 
Kreativní producent: Alena Müllerová 
Výkonný producent: Jiří Vlach 
 

 Pořady ve vývoji (výběr) 
Kroky vraha – cyklus detektivních příběhů, založený na románových bestsellerech Michaely Klevisové 
Zvěd – záhady, problémy, budoucnost, objevy – to vše zajímá Vojtěcha Klingera, youtubera Akademie věd 
ČR  
Vládci myslí – série populárně vědeckých dokumentů diváky provede zákulisím dnešního internetu 
Česko řeší klima – série seznamuje veřejnost s inspirativními a chytrými klimatickými opatřeními 
Dobrodružná planeta – dokumentární cyklus z míst, kde se odehrávají příběhy, dotýkající se nás všech 
 

 Pořady ve výrobě (výběr) 
Bábovky – distribuční hraný film; knižní bestseller Radky Třeštíkové 
Myši patří do nebe – celovečerní animovaný film; adaptace ceněné dětské knížky Ivy Procházkové 
Anatomie zrady I., II. – dvoudílné televizní drama líčí morální pád politika Emanuela Moravce 
Křížem krážem Izraelem – cestopisná série přibližuje známé i méně známé oblasti Svaté země 
Nejkrvavější proces – Slánský a spol. – dokument vzniká díky unikátnímu objevu filmovému materiálu 
z procesu se skupinou komunistů kolem Rudolfa Slánského v roce 1952 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr) 
Z lásky nenávist 3 – Domácí násilí na seniorech – dokumentární série o domácím násilí na starých lidech 
Manželské etudy: Nová generace – dokumentární série odkrývající časosběrnou metodou podobu 
partnerského soužití v 21. století 
Sametové stopy – 30 let svobody ve třiceti obrazech uznávaných fotografů v dokumentárním cyklu 
Konspirace 89 – dokument o nejznámějších mýtech a konspiračních teoriích o sametové revoluci 
Strážce paměti Ján Langoš – životní příběh disidenta a politika 
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 Pořady vyrobené, neodvysílané (výběr) 
Semafor „60“ – galavečer u příležitosti významného výročí založení legendárního divadla 
Expedice brambora – vzdělávací pořad o vědecké expedici, jež se vydala do tří států Jižní Ameriky pro sběr 
vzorků originálního genofondu místních odrůd brambor 
Universum Brdečka – film k stému výročí narození filmaře a autora nesmrtelných českých komedií 
Jiří Trnka – Nalezený přítel – dokument vyprávěný pohledem francouzského režiséra, jenž pátrá po osudu 
autora filmů svého dětství 
Neptun – stylizovaný dokument o prapodivné kauze naší komunistické minulosti, kdy byly na dně Čertova 
jezera na Šumavě objeveny „tajnosti“ druhé světové války 
 
 
TPS zábavné tvorby a lifestylu / Petr Mühl, Praha 
Kreativní producent: Petr Mühl 
Výkonný producent: Klára Dražanová 
 

 Pořady ve vývoji (výběr) 
Koruny země České – průvodce po důležitých historických, sezonních a užitkových meznících v životě 
stromů 
O vodě na vodě – dokument o procesu obnovy a životodárnosti vody 

 
 Pořady ve výrobě 

Kde domov můj – zábavná vědomostní soutěž, zaměřená na znalosti o naší vlasti 
Manu a Matěj na cestě do Říma – zábavný cestopis se zpěvákem Matějem Ruppertem a kuchařem 
Emanuelem Ridim 
Hudební perličky Pavla Šporcla – hudební nauka pro děti 
Zdravotní test národa II. – zábavný vědomostní pořad zaměřený na zdravotní prevenci 
České fotbalové legendy – cyklus dokumentů o slavné éře českého fotbalu 
Co Čech, to chovatel – cyklus dokumentů o chovatelství v Česku 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
Gratias Tibi 2019 – organizace Člověk v tísni předává ceny za občanskou aktivitu mladých lidí 
Na plese s Honzou Onderem – výuka základních tanců pro děti s atmosférou plesu a StarDance 
Ceny Paměti národa 2019 – přímý přenos udílení cen 
Česká hlava 2019 – udílení cen za nejlepší vědecké projekty 
Sportovec roku 2019 – slavnostní vyhlášení novinářské ankety 
Vinař roku 2019 – ocenění nejlepší vinařů a vín z České republiky 
Má vlast – galavečer k 100 letům republiky – koncert k připomenutí výročí vzniku Československa 
Trvalé bydliště venkov – cyklus dokumentů o vývoji soukromého zemědělství 
 

 Pořady vyrobené, neodvysílané 
Peče celá země – reality soutěž o nejlepšího amatérského pekaře 
 

 Pořady běžící 
Kde domov můj – zábavná vědomostní soutěž, zaměřená na znalosti o naší vlasti 
 
 
TPS aktuální publicistiky Redakce zpravodajství a sportu / Andrea Majstorovičová, Praha 
Kreativní producent: Andrea Majstorovičová 
Šéfproducent: Daniel Juřička 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
Tiché hrozby – cyklus populárně vědeckých dokumentárních filmů Akademie věd ČR s navazující diskusí 
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 Pořady běžící 
Fokus Václava Moravce – měsíční publicistický speciál, reflektující důležitá nadčasová témata 
Otázky Václava Moravce – hlavní diskusní pořad České televize; aktuální politická a společenská témata 
Zprávičky – denní zpravodajství na ČT :D pro děti školního věku 
Objektiv – magazín zahraničních zajímavostí 
Kultura+ – týdeník ČT24 o významných událostech v umění a v kultuře 
 
 
TPS aktuální publicistiky Redakce zpravodajství a sportu / Jiří Vondráček, Praha 
Kreativní producent: Jiří Vondráček 
Šéfproducent: Daniel Juřička 
 

 Pořady vyrobené, odvysílané 
Pozor! Státní hranice 1948–1989 – reportážní cyklus věnovaný dění na hranicích mezi léty 1948 a 1989 
 

 Pořady běžící 
Máte slovo s Michaelou Jílkovou – týdenní živě vysílaný diskusní pořad na aktuální téma 
Historie.cs – týdenní diskusní pořad o tématech z českých dějin 
Archiv ČT24 – týdenní dokumentární pořad sestavený z archivních materiálů České televize 


