
          Podzimní vysílací schéma ČT2 2020 
 

ČT2 v podzimní sezóně nabídne opět řadu premiér, jak v žánru dokumentární tvorby, 
tak pokud jde o filmovou, či seriálovou produkci. Páteří vysílání Dvojky od pondělí do pátku 
v 20:00 jsou tematické série zahraničních dokumentů z oblasti historie, geografie, přírodopisu 
a vědy a techniky z produkce renomovaných světových producentů, o víkendu pak výběr toho 
nejlepšího ze světové filmové tvorby. Významné místo mají novinky původní tvorby ČT.  
 
Týdenní obsahová struktura podzimního prime time ČT2: 
 
PONDĚLÍ  
 
Ve 20:00 běží volný cyklus Mýty a fakta historie, který se soustřeďuje na historické milníky, 
které se dotýkají až samých počátků dějin lidstva. V okně se objeví dokumentární cykly jako 
Starověké říše, dvě řady dokumentární investigace Vzestup civilizace nebo dvoudílný 
minicyklus z produkce BBC Neandrtálci.  
 
Od 21:00 běží cyklus Věda a technika a zaměřuje se na nejmodernější výdobytky světa 
techniky a technologií. Na obrazovky proto bude uveden cyklus Obří dopravní uzly. A protože 
rozvoj a pokrok je vždy vystavěn na historických základech, nabídneme nevšedně pojatý 
průřezový cyklus BBC Vynálezy, které změnily svět.  
 
Pak je okno Velikáni filmu (jeden film v pondělí a druhý v nedělním čase) nabídne miniprofily 
letošních filmařů-jubilantů P. Čepka, H. Verneuille, R. Hrušínského, K. Zemana či V. Brodského 
i dvojice filmů B. Bertolucciho, T. L. Jonese, G. Ritchieho, M. Douglase, L. DiCaprioa, R. 
Redforda, S. Pollacka aj. 
 
ÚTERÝ 
Ve 20:00 okno Válečný dokument se zabývá novodobou historií válečnictví, válečnými 
strategiemi a bojovou technikou. To vše přinese druhá řada dokumentárních rekonstrukcí 
Peklo pod hladinou, dále pak cyklus Ruská válka, mapující německo – sovětský konflikt za 
druhé světové války. Cykly budou doplněny dokumenty jako Stavba Hitlerova superkanonu, 
Velké nadzvukové dobrodružství nebo Tajemství nacistických ponorkových základen.       
 
Pravidelné okno české produkce Dokumentární nebe v úterý ve 21:00 je vyhrazeno 
premiérám původní tvorby českých dokumentaristů. Letos uvede ČT2 např. nové dokumenty 
k významným výročím – Bílá hora (400 let), Jan Amos Komenský (350 let od úmrtí), dokument 
o Rudolfu Slánském a komunistickém monstrprocesu, portréty – generála Karla Lukase, 
jaderného fyzika, zakladatele Nadace Charty 77 Františka Janoucha, matematika Miloslava 
Druckmüllera, věnovat se bude i sociálně-zdravotním tématům – Alzheimerově chorobě, 
onemocnění prostaty, představí novou řadu aktuálních dokumentů Český žurnál a další.   
 
Úterní večer pokračuje volným cyklem Historie, v němž se v průběhu podzimu objeví Gulag, 
třídílná historie pracovních táborů, plných otrocké práce a otřesných životních podmínek. Své 
diváky si jistě najde také nový šestidílný cyklus Dynastie Kennedyů, přibližující fascinující i 
smutné osudy tohoto rodu.  
 



STŘEDA  
 
Od 20:00 volný cyklus „Kamera na cestách, to je již několik sezón označení osvědčeného 
cestopisného okna, díky kterému se v průběhu podzimu podíváme na Nový Zéland, do Irska 
nebo Patagonie, navštívíme Macao, Italskou Riviéru, Mauricius, Korsiku či Jávu.   
 
V žánru diváky oblíbených českých cestopisných cyklů uvede ČT2 premiéru původního cyklu 
ČT Po jedné stopě do Iráku a Afriky, v němž se herec Martin Písařík a cestovatel Igor Berezovar 
vydávají na motorkách za poznáním dalekých krajů. 
 
Na původní cestopis naváže ve 22:00 okno původních a koprodukčních dokumentárních cyklů 
– třídílná série velkých dokumentů Tajná historie - Sexuální dějiny českých zemí odkrývá 
historii intimity na našem území v posledních 200 letech. Mezinárodní koprodukční série 
Afghánistán: 40 let války sleduje čtyřicetiletý válečný konflikt v Afghánistánu očima lidí, kteří 
ho reálně prožili. Před koncem sezóny představí známý rybář Jakub Vágner novou sérii České 
rybí legendy, tentokrát s rybami našeho prostoru -  štikou, úhořem a sumcem. 
 
ČTVRTEK 
 
Ve 20:00 volný cyklus „Výpravy za poznáním“ přiblíží ve čtyřech epizodách Velkou Británii 
z výšky, s její rozmanitostí v jižní i severní části Anglie, ve Walesu i Skotsku. Dále budou odkryty 
Všechny krásy Yellowstonu a vydáme se rovněž Afrikou letem světem v šestidílném 
ambiciózním projektu o drsných, ale krásných regionech a zemích Afriky (Namibie, Botswana, 
Zambie, Zimbabwe a Jihoafrická republika). 
 
Na zahraniční dokumenty pak navážou české cykly -  vzdálenou stepní krajinu v cyklu 
„Mongolsko- země modrého nebe“  představí minisérie z tamního působení českých 
přírodovědců a v druhé řadě gastronomického cestopisu se Manu a Matěj vydají na cestu 
z Říma na ostrov Capri.  
 
Po cestopisu pak nabídne ČT2 další původní novinky s pohledem do historie - v cyklu Tresty 
v Čechách pátrá Igor Chmela spolu s historiky na podkladě slavných justičních případů po 
smyslu zločinu a trestu v českých dějinách, kolébkou křesťanství pak bude provázet v novém 
cyklu Křížem krážem Izraelem Veronika Žilková.  
 
Čtvrteční večer dále patří výběru z nejzajímavějších titulů domácí hrané tvorby, od titulů 
vlastní produkce ČT Kráva, Řád, Generál Eliáš, Pramen života, Eine kleine Jazzmusik, 
Helimadoe, přes koprodukční snímky 7 dní hříchu, Konfident, 3 sezóny v pekle,  Sarajevo 
1914 po akviziční tituly Šakalí léta, Hovory s TGM, Návrat ztraceného ráje,  československý 
film Viditelný svět a televizní premiéru česko-amerického snímku Burácení.  
 
PÁTEK  
 
V pátek běží tradiční dokumentární cyklus Zázračná planeta, to je výběr těch nejlepších 
přírodopisných dokumentů ze světové nabídky, primárně z produkce BBC. Na podzim se tři 
večery podíváme na Tropické ostrovy. Dále uvede ČT2 nejnákladnější projekt BBC posledních 



let Jedna planeta – sedm světů. Podzimní nabídku doplní minicykly Geniální zvířata nebo 
Samci versus samice. 
 
Ve 21:00 poběží historický seriál premiérovým uvedením další řady seriálu Medicejové: Ve 
jménu rodu.  
 
Následující dvouhodina bude patřit opět jako je zvykem světově proslulým premiérovým 
seriálům, a sice třetí řadě Příběhu služebnice, šestidílné britské minisérii Přiznání s Martinem 
Freemanem v hlavní roli a kultovnímu americkému seriálu Fargo… 
 
SOBOTA  
 
Ve 20:00 běží volný cyklus Historické osobnosti ve filmu o slavných jménech světové historie: 
výpravná koprodukční série Napoleon, úspěšný britský seriál Viktorie II a premiéra Viktorie 
III. a nakonec premiéra britské čtyřdílné série Kateřina Veliká s H. Mirrenovou v titulní úloze.  
 
Následující VO nabídne dobrodružný žánr a filmy jako Klid noci, Loganovi parťáci, Generálova 
dcera, Výstřel, MI-5: Vyšší dobro apod. 
 
NEDĚLE  
 
Westernové vysílací okno ve 20:00 na podzim vystřídají francouzské kultovní a slavné filmy 
s A. Delonem, J. - P. Belmondem nebo L. Venturou: mj. Samuraj, Smrt darebáka, Profesionál, 
Strach nad městem, Valachiho svědectví, Rudý kruh, Tři muži na zabití, Dobrodruh, 
Bopjovník, Povídka o policajtovi nebo Sicilský klan a Borsalino.  
 
Následující čas bude patřit Velikánům filmu s miniprofily významných osobností filmu, vždy 
v pondělí a v neděli. 
 
 


