TVŮRČÍ PRODUCENTSKÉ SKUPINY – VÝBĚR POŘADŮ





Pořady ve výrobě (údaje k 31. 12. 2020)
Pořady vyrobené, odvysílané (údaje za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020)
Pořady vyrobené, neodvysílané (údaje za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020)
Pořady běžící (údaje za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020)

TPS dětské tvorby / Barbara Johnsonová, Praha
Kreativní producentka: Barbara Johnsonová
Výkonná producentka: Veronika Trčková
 Pořady ve výrobě
Jak si nevzít princeznu – vánoční pohádka
Datová Lhota (11 – 20) – zábavně vzdělávací seriál o světě počítačů
Čtyřlístek (1 – 13) – hrdinové Čtyřlístku poprvé ve večerníčku
Zahrádka pod hvězdami (8 – 13) – loutkový večerníček o Ježíškovi a jeho rodině
Viky – sůva z nudlí (1 – 7) – animovaný večerníček o malé sůvičce, která poznává svět kolem sebe
Chaloupka na vršku (21 – 26) – loutkový večerníček Šárky Váchové
O pejskovi a kočičce (1 – 7) – klasické animované příběhy převedené do večerníčku
Jezevec Chrujda (1 – 7) – animovaný večerníček s netradičním hrdinou podle knížek Petra Stančíka
Kdopak by se čertů bál (1 – 7) – animovaný večerníček o čertech, kteří mají pro strach uděláno
Pohádky z mechu a kapradí (8 – 13) – obarvování původního černobílého večerníčku
Žížaláci (40 – 52) – animovaný večerníček s plastelínovými hrdiny
Nejmenší slon na světě (21 – 26) – animovaný večerníček o slonovi, který nevyrostl
Anča a Pepík (8 – 13) – animovaný seriál o odvážných myškách podle proslulého komiksu Lucie Lomové
O čertovi – animovaný vánoční film
Rosa a Dara a jejich velké letní dobrodružství – animovaný film o sedmiletých dvojčatech, rošťáckém psu,
úžasné babičce-vynálezkyni a dědovi, který dokáže všechno opravit
 Pořady vyrobené, odvysílané
Jak to lítá na letišti – psí kamarádi Brok a Azor ukazují, jak jedinečný je život na letišti
Datová Lhota (1 – 10) – zábavně vzdělávací seriál o světě počítačů
Slovohrátky (1 – 13) – zábavně vzdělávací pořad, v němž se naučíme pracovat s naší řečí a hrát si se slovy
Spolu to zvládneme – animované jingly k celosvětové pandemii koronaviru
Terezínské stíny – animovaný film, připomínající nastudování dětské opery v terezínském ghettu
Uzly a pomeranče – příběh patnáctiletého Darka v televizním rodinném filmu
Zpívejte s námi – animované české lidové písničky
Agent v kapse II. (1 – 17) – zábavně vzdělávací cyklus na téma, jak se mají děti chovat v krizových situacích
Rejpavá žížala (1 – 16) – zábavně vzdělávací cyklus, jenž si klade za úkol hravou formou vést děti ke
správným ekologickým návykům
Honza a beránek (1 – 7) – animovaný večerníček s inspirací dílem Josefa Lady
Pat a Mat – kutilské trampoty – animovaný film s příběhy dvou jedinečných nešiků
Pat a Mat (26 – 39) – příběhy dvou jedinečných nešiků
O vánoční hvězdě – vánoční pohádka
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Mlsné medvědí příběhy (1 – 26) – animovaný večerníček o dvou medvědech, kteří mají stále hlad
Medvídkova poradna (1 – 25) – vzdělávací cyklus, který zábavnou formou pomáhá dětem s jejich starostmi
 Pořady běžící
Wifina – lifestylový magazín pro děti o technice, hudbě, přírodě a společnosti
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TPS divadelní tvorby / Ondřej Šrámek – Ivo Kristián Kubák, Praha
Kreativní producent: Ondřej Šrámek (do 30. 6. 2020), Ivo Kristián Kubák (od 1. 7. 2020)
Výkonný producent: Jiří Merunka
 Pořady ve výrobě (výběr)
Písně českých básníků – cyklus popularizující poetickou tvorbu českých básníků
Vostrý život – dokumentární portrét divadelníka Jaroslava Vostrého
Být dobře skryt – dokument o Janu Klusákovi
Dejvické divadlo – cyklus o výjimečném divadle
Krátké čtvrtstoletí divadla v Dlouhé – dokument o Divadle v Dlouhé
Pouta, co nelze zpřetrhat – dokument o rodu Stránských a Malypetrů
Pohádky Hanse Christiana Andersena – čtení pro nejmenší
Příběhy z Bible – čtení pro nejmenší
Pohádky z lesa – čtení pro nejmenší
Státní opera, jak ji neznáme – cyklus minidokumentů
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Shalom – portrét amerického umělce s českými kořeny
Pueri Gaudentes v Estonsku – cesta našeho sboru na Laulupidu
Kostýmy: Irena Greifová – portrét kostýmní výtvarnice
Naivní divadlo – 70 let libereckého divadla pro děti
Ungelt 25 – dokument k 25. výročí divadla
Neobyčejný život Josefa Spejbla – dokument k 100. výročí loutky
Tereza Podařilová, čas primabaleríny – portrét osobnosti českého tance
Kde se rodí tanečníci – dokument o evropsky proslulé pražské Taneční konzervatoři
Jiráskův Hronov v proměnách času – dokument o 90. ročníku festivalu
Mimořádné Ceny Neuron: Odvaha měnit budoucnost – galavečer Nadačního fondu Neuron spojený
s předáváním Cen Neuron
Brouk v hlavě – divadelní představení Jiřího Menzela z Divadla na Vinohradech
Homo Faber – představení Činoherního studia v Ústí nad Labem
Kytice – přímý přenos představení Národního divadla v Praze
Hvězda – představení Divadla Studio DVA
Poslední večeře – taneční představení sdružení Dekadancers v prostoru Jatka78
Louskáček – přímý přenos baletního představení Národního divadla v Praze
Pan Halpern a pan Johnson – představení Divadla Ungelt
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Ivan Rajmont – portrét režiséra
Vlci na hranicích – distribuční dokument o návratu vlků do naší krajiny
 Pořady běžící
Ceny Thálie 2020 – Ceny Herecké asociace
Ceny Ministerstva kultury ČR – Ceny MK ČR
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
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 Pořady ve výrobě
Extrémní fotograf – za působivou fotografií se často skrývá překonávání řady překážek
Na programu televize – antologie tvorby Československé televize a České televize v letech 1953–1992
Alfons Mucha – koprodukční dokument o Alfonsu Muchovi
Počátky II. – časosběrný projekt o třech dívkách, jež prošly výchovným ústavem
Maďarská čítanka – literární cyklus představující maďarské autory
Industrie – dějiny průmyslu v českých zemích
Kosmix II.: Pod hladinou – animovaný pořad pro děti o vesmíru
Futuro – vzdělávací pořad pro starší děti o technologiích
Dějiny třetí světové – historie nemyslitelného konfliktu
Technické skvosty českých zemí – cyklus nalézající unikátní technologické a industriální památky
Svátek práce – první máj – pohled na historii Svátku práce
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
Libuše Jarcovjáková: Ještě nejsem, kým chci být – portrét slavné české fotografky
Krotitelé dluhů V. – cyklus o finanční gramotnosti
Zkouška umění – film o zákulisí přijímacích talentových zkoušek
 Pořady vyrobené, odvysílané
Pátrání po Wiesnerovi – dokument o významném architektovi
Dunaj vědomí – dokument o kapele Dunaj
Sexuální dějiny Čechů – dokumentární cyklus
Lakomec – záznam divadelního představení
Kosmix – animovaný pořad pro děti o vesmíru
Efekt Vašulka – koprodukční dokument o Woody Vasulkovi
Michal Prokop… Až si pro mě přijdou! – dokument o přední tváři české hudební scény
Pohádky bratří Čapků – čtení pro nejmenší
Balkánem nahoru a dolů s Adamem Ondrou – cestopisný cyklus s hvězdou světového lezení
Maraton studentských filmů 2020 – přehlídka tvorby středních a vysokých škol
Dobrá smrt – dokument o smrti
Rumunská čítanka – literární cyklus představující rumunské autory
 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 zábavní tvorby / Michal Reitler, Praha
Kreativní producent: Michal Reitler
Výkonný producent: Matěj Stehlík
 Pořady ve výrobě
Božena – čtyřdílná minisérie o nejslavnější české spisovatelce
Divoká devadesátá – šestidílná minisérie popisující vyšetřování skutečných případů, jež v 90. letech změnily
Česko
Ombudsman – desetidílný seriál z prostředí škol a vzdělávání, inspirovaný skutečnými případy
Podezření – třídílná minisérie dokazující, jak tenká linie se vine mezi pravdou a lží, vinou a nevinou
Případy 1. oddělení – třetí řada úspěšného kriminálního seriálu
Smysl pro tumor – adaptace mezinárodně oceňované belgické minisérie o boji mladého ambiciózního
hrdiny s rakovinou
Tajemství těla – původní zábavně vzdělávací show (4 díly)

Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 Ι Tvůrčí producentské skupiny – výběr pořadů

Stránka 3 z 11

 Pořady vyrobené, odvysílané
Tajemství těla – původní zábavně vzdělávací show (4 díly)

TPS hrané tvorby / Tomáš Baldýnský, Praha
Kreativní producent: Tomáš Baldýnský
Výkonná producentka: Romana Špiková
 Pořady ve výrobě
Poldové a nemluvně II. – druhá série komediálního detektivního seriálu o rodině Mlejnkových
Arvéd – celovečerní hraný film, faustovský příběh, inspirovaný skutečnou osobou Arvéda Smíchovského
Kronika budoucnosti – dokumentární série pro online platformu, věnující se tématům zítřka
 Pořady vyrobené, odvysílané
Poldové a nemluvně – komediální detektivní seriál o rodině Mlejnkových
Láska v čase korony – komediální seriál popisující život obyčejných lidí za časů korony
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Kronika budoucnosti – dokumentární série pro online platformu, věnující se tématům zítřka

TPS hrané, zábavní a dětské tvorby / Jiřina Budíková, Brno
Kreativní producentka: Jiřina Budíková
Výkonný producent: Karel Komárek
 Pořady ve výrobě
Legendy kriminalistiky 3 – dokumentární série o novodobých českých zločinech
Báchorky blanického rytíře – pohádky o blanických rytířích pro cyklus Čtení do ouška
Partyzáni bez legend – dokumentární film o osudech československých partyzánů
Za minutu 12 – dokumentární cyklus sledující české záchranáře v akci
Ultimatum – politický thriller z prostředí policejních vyjednávačů
Boží mlýny – kriminální seriál ze současnosti, inspirovaný případy z devadesátých let minulého století
Hlava Medúzy – dramatický kriminální seriál o případech jihomoravské policie
Tichý společník – distribuční film z prostředí valašské vesnice
Docent – třídílná televizní detektivní série
Milan Kundera: od žertu k bezvýznamnosti – dokument o světoznámém českém spisovateli
Dobrovolní hasiči roku 2020 – záznam z udílení cen vítězům ankety o nejlepší hasičský sbor
 Pořady vyrobené, odvysílané
Veterán – drama o bývalém žoldákovi, který se snaží zapadnout do české společnosti
Animační školička – naučný pořad pro děti o domácí animaci
Češi jsou výborní houbaři – dokument reflektující současný stav životního prostředí v České republice
Sandra v Ugandě – dokument o práci ugandských neziskových organizací
Reality – dokument o vyhlídkách samostatného bydlení pro mladé lidi
Vojna Ztohoven – časosběrný dokument o umělecké skupině Ztohoven a ruské Vojně
Slepice, virus a my – dokument o rodině, jež zachránila slepice z velkochovu a snaží se je adaptovat zpět do
venkovského života za času koronaviru

TPS multižánrové tvorby / Kateřina Ondřejková, Ostrava
Kreativní producentka: Kateřina Ondřejková
Výkonná producentka: Jarmila Hoznauerová
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 Pořady ve výrobě
3Divadla v kině (1 – 3) – cyklus záznamů divadelních představení Macbeth – Too Much Blood, Maryša a
Amerikánka
Džungle Placht – dokument o českém malíři Otto Plachtovi, který tvoří střídavě v Čechách a v Peru
Grand Prix – komediální road movie o několika životních ztroskotancích, kteří se rozhodnout splnit si své
životní sny a zároveň najít cestu k sobě i ke svým nejbližším
Il Boemo – film o osudech hudebního skladatele Josefa Myslivečka
Máme tu uprchlíky! – časosběrný dokument zachycující proces integrace syrské rodiny v Praze
One More Question – dokument o generaci dětí první vlny romských migrantů z Československa do Velké
Británie
Stíny v mlze (1 – 12) – zkušená ostravská policistka s pražským kolegou objasňuje kriminální případy
V exekuci (1 – 6) – docusoap o fungování exekucí a světě dluhů v České republice
Velké nic – dokumentární film, zaměřený na výrazné situace, postavy a jejich příběhy v „době kovidové“
Všechno dobře dopadne – dokument o vztahu člověka, včel a přírody
 Pořady vyrobené, odvysílané
3 české kvartety – Pražský komorní balet a Zemlinského kvarteto v kostele svatého Václava
Budiž světlo – příběh slovenského gastarbeitera, který zjistí, že jeho nejstarší syn se zapletl s extremisty
Herec (1 – 3) – minisérie, v níž se mladý talentovaný herec v touze po kariéře upíše ke spolupráci s StB
Hodinářův učeň – pohádka o hrách osudu, lásce, hamižnosti, ale i o odvaze a šikovnosti hodinářského učně
My Home – záznam koncertu Tomáše Kača z Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka
Osud – záznam opery Leoše Janáčka z Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě
Průvodce výtvarným územím (1 – 6) – 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 (1 – 2) – dvoudílné drama, v němž jeden nešťastný výstřel změní životy sedmi lidí
Taneční pro starší a pokročilé (1 – 22) – Zdeněk Chlopčík učí diváky jednoduché taneční choreografie
Vánoční koledy v obýváku – vánoční písně, štědrovečerní povídání a sváteční přání se známými osobnostmi
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Poslední aristokratka – komedie podle stejnojmenného bestselleru Evžena Bočka
Bourák – hudební komedie o svérázných zoufalcích, kteří se snaží změnit svůj život
Někdo to rád Bezruč – dokument k 75. výročí vzniku Divadla Petra Bezruče
Transky, body, vteřiny – záznam divadelní hry inspirované osudem československé atletky Zdeny
Koubkové, jejíž sportovní úspěchy byly vymazány z naší novodobé historie
Modelář – příběh dvou kamarádů, provozujících natáčení s drony, se slibnou budoucností do chvíle, kdy se
jeden z nich rozhodne využít své pilotní schopnosti ke zcela jiným účelům
Nauka o afázii – záznam opery inspirované knihou Dětská řeč a afázie od zakladatele logopedie E. Fröschela
Collegium 1704 – Mesiáš – záznam nejproslulejšího opusu světové oratorní literatury z ostravského Kostela
Panny Marie Královny
LENNY – live – záznam koncertu mladé talentované zpěvačky a skladatelky
Pavel Haas Qaurtet – záznam koncertu jednoho z nejvýznamnějších smyčcových kvartetů současnosti

TPS náboženské tvorby / Patrick Diviš, Brno, Praha, Ostrava
Kreativní producent: Patrick Diviš
Výkonná producentka: Diana Tuyet-Lan Kosinová
 Pořady ve výrobě (výběr)
Jan Amos Komenský – dokumentární film o životě a učení Jana Amose Komenského
Jako letní sníh – docudrama o Janu Amosovi Komenském
Svatopluk – král Moravanů a Slovanů – dokument o největším panovníkovi Velkomoravské říše
Za oponou přírody – cyklus poutavou formou ukazuje dosud málo známé projevy živého světa
Magické hlubiny II. – cyklus o nejrůznějších zákoutích rozmanitého vodního světa České republiky
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 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Cesty víry – cyklus dokumentů, spojených tématem náboženské víry
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství
Uchem jehly – rozhovory s lidmi, kteří nezapomínají na duchovní rozměr života
Sváteční slovo – promluvy pozoruhodných osobností, jež respektují křesťanské hodnoty
Sně Beaty Hlavenkové – koncert k příležitosti uvedení eponymní desky Sně skladatelky Beaty Hlavenkové a
kapely Snů
Boží mládí – časosběrný dokumentární cyklus prostřednictvím tří příběhů přibližuje svět mladých věřících
Večer lidí dobré vůle, Velehrad 2020 – přímý přenos charitativního koncertu
Tříkrálový koncert – přímý přenos 13. ročníku koncertu, který Charita ČR věnuje všem koledníkům
Novoroční ekumenická slavnost 2020 – přímý přenos společné modlitby zástupců církví za úspěšný
nadcházející rok z kostela sv. Prokopa
Novoroční promluva – novoroční promluva synodního seniora Českobratrské církve evangelické a předsedy
Ekumenické rady církví Daniela Ženatého
100. výročí založení Církve československé husitské – přímý přenos bohoslužby z chrámu sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí v Praze
Postní bohoslužba – přímý přenos z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně
Velkopáteční bohoslužba 2020 – přímý přenos z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze
Bohoslužba Českobratrské církve evangelické – přímý přenos bohoslužby z Komunitního centra Matky
Terezy v období všeobecné karantény z důvodu pandemie covid-19
Bohoslužba Evangelické církve augsburského vyznání – přímý přenos mimořádné bohoslužby z
Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích v období pandemie covid-19
Mše svatá 3. neděle velikonoční – přímý přenos římskokatolické liturgie z Komunitního centra Matky
Terezy v Praze Hájích
Pravoslavná bohoslužba – přímý přenos velikonoční jitřní bohoslužby z Komunitního centra Matky Terezy v
Praze Hájích
Velikonoční vigilie – přímý přenos slavnosti vzkříšení Ježíše Krista z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na
Strahově
Večerní bohoslužba Zeleného čtvrtku – mše na památku Večeře Páně, celebrovaná farářem Janem
Pacnerem
Mše svatá Květné neděle – přímý přenos bohoslužby z Komunitního centra, předsedal biskup pro
zdravotnictví a bioetiku Zdenek Wasserbauer
Mše svatá doby postní – mimořádný přímý přenos z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích,
celebroval Michael Špilar, hudební doprovod Pavel Helan
Bohoslužba za mír – přímý přenos z katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, sloužil kardinál
Dominik Duka
Bohoslužba Církve československé husitské – přímý přenos oslavy Hodu Božího velikonočního Vzkříšení
Páně z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze, bohoslužbě předsedal patriarcha Tomáš Butta
Urbi et Orbi – přímý přenos velikonočního požehnání papeže Františka
Mimořádné požehnání Urbi et Orbi papeže Františka – modlitba za lidstvo, přímý přenos papežské
bohoslužby v době pandemie covid-19
Mše svatá 32. neděle v mezidobí – Marek Orko Vácha v mimořádném přímém přenosu z Komunitního
centra Matky Terezy v Praze Hájích
Bohoslužba Českobratrské církve evangelické – nedělní přímé přenosy bohoslužeb z Komunitního centra
Matky Terezy, vedl synodní senior Daniel Ženatý
Mše svatá ze slavnosti Ježíše Krista Krále – Plzeňský biskup Tomáš Holub v mimořádném přímém přenosu z
Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích
Mše svatá 2. neděle adventní – hlavní kaplan Armády ČR Jaroslav Knichal v mimořádném přímém přenosu
z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích
Bohoslužba Církve československé husitské – biskup Filip Štojdl v mimořádném přímém přenosu z
Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích
Mše svatá 4. neděle adventní – farář Michael Špilar v mimořádném přímém přenosu z Komunitního centra
Matky Terezy v Praze Hájích
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Adventní bohoslužba – přímý přenos ze sboru Církve bratrské v Kounicově ulici v Brně
Národní svatováclavská pouť 2020 – přímý přenos slavnostní bohoslužby ze Staré Boleslavi
Půlnoční bohoslužba – přímý přenos vánoční bohoslužby z baziliky na Starém Brně
Vánoční bohoslužba 2020 – přímý přenos vánoční liturgie ze sboru Českobratrské církve evangelické,
bohoslužbě předsedal synodní senior Daniel Ženatý
Bohoslužba k uctění památky kněze Martina Středy – přímý přenos pontifikální mše v den 375. výročí
konce švédského obléhání Brna
Modlitba za domov 2020 – přímý přenos ekumenické slavnosti u příležitosti oslav státního svátku z Husova
sboru v pražských Vršovicích
Vánoční promluva – vánoční promluva synodního seniora Českobratrské církve evangelické a předsedy
Ekumenické rady církví Daniela Ženatého
Urbi et Orbi – přímý přenos vánočního požehnání papeže Františka
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Cesty víry – cyklus dokumentů, spojených tématem náboženské víry
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství
Uchem jehly – rozhovory s lidmi, kteří nezapomínají na duchovní rozměr života
Sváteční slovo – promluvy pozoruhodných osobností, jež respektují křesťanské hodnoty
 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
Křesťanský magazín – publicistický pořad ze světa náboženství
Uchem jehly – rozhovory s lidmi, kteří nezapomínají na duchovní rozměr života
Sváteční slovo – promluvy pozoruhodných osobností, jež respektují křesťanské hodnoty

TPS publicistiky a dokumentární tvorby / Lenka Poláková, Ostrava
Kreativní producentka: Lenka Poláková
Výkonná producentka: Olga Grossmannová
 Pořady ve výrobě (výběr)
Film o kráse – Milada Karasová – portrétní dokument
Démoni Josefa Mánesa – životní příběh českého malíře
Identita ES – příběh světově uznávaného imunologa a genetika profesora Emila Skamene
Jak se dělá dobrá škola – dokumentární seriál o mimořádných školách v Česku
K poctě zbraň – kluby vojenské historie a jejich pocta českým dějinám
Klenoty s vůní benzinu – cyklus popisující historii českých automobilek
Kuratorium – mládežnická organizace Kuratorium z období protektorátu
LEGIE 100 Sibiřská anabáze – dokument o návratu československých legií z Ruska
LEGIE 100 Slovenská válka – dokument o prvním nasazení československých legií na našem území
Mise: Amazonie a my – čeští vědci a badatelé při zkoumání amazonského pralesa v Ekvádoru
Modrá krev III. – historie českých rodů a šlechticů
Neobjevené památky – neznámé historické skvosty v Česku – hrady, zámky, hrobky, vily, doly
Ostrava!!! efekt – sběrný dokument o architektonickém restartu moravskoslezské metropole
Plameny nad Národním divadlem – dokumentární rekonstrukce požáru Národního divadla
Robinson atomového věku – doma zapomenutý muž a ve světě uznávaný vědec František Běhounek
Tajné války železné opony – role československých tajných služeb ve studené válce
Václav II. – dokument k výročí 750 let narození předposledního českého krále z rodu Přemyslovců
Z Karviné do Carnegie Hall – pěvecký sbor Permoník a jeho zakladatelka Eva Šeinerová
Zapomenutý zakladatel Ernest Denis – Francouz, který se zasloužil o Československo


Pořady vyrobené, odvysílané

Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 Ι Tvůrčí producentské skupiny – výběr pořadů

Stránka 7 z 11

České tajemno – pátrání po otaznících a mysteriích naší historie s Arnoštem Vašíčkem
Fénix jménem Libušín – sběrný dokument o rekonstrukci Libušína
Generál in memoriam – legionář, důstojník, diplomat i oběť komunistické zvůle Karel Lukas
Infiltrace – Obchod s duší, Obchod se soucitem – skrytá kamera odhaluje příkoří na bezmocných obětech
Kabinet Dr. Honzáka – přední český terapeut Radkin Honzák radí svým hostům
Kovy řeší dějiny – youtuber Kovy vyráží proměnit krizi výuky moderních dějin v šanci
Ladislav Lábus – architekt empatie – dokument o význačné osobnosti současné architektury
M. R. Štefánik: Dobrodružný život legendy – dokument popisující osudy zakladatele Československa
Místa ticha – příběhy nacisty vypálených obcí za druhé světové války
Osudové lásky – příběhy milostných vzplanutí slavných osobností devatenáctého a dvacátého století
Přežili – aktuální dokument o problému posttraumatického syndromu obětí střelby ve FN Ostrava
Selská krev – ohlédnutí za osudy starých selských rodů
Spolu na hranici – pozitivní cestopis, na němž pracují čeští a polští dokumentaristé
Válka a já – cyklus pro děti o druhé světové válce
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Bydlet jako… IV. – magazín věnovaný kultuře bydlení
Cesta do nemožna – osud generála Dr. Milana Rastislava Štefánika v podobě stylizovaného docudramatu
České zázraky II. – dokumentární cyklus o Češích, kteří změnili svět
DějePIC! 3 – zábavná historie pro starší děti
Haló, hlásí se redaktor Laufer! – legendární reportér a průkopník živého sportovního komentáře
Infiltrace IV. – skrytá kamera odhaluje příkoří páchaná na bezmocných obětech
Jaromír 99 – tam odkud jsem – Jaromír Švejdík jako výrazná postava dnešní kulturní scény
Národ sobě 2.0 – pozitivní zpráva o společném nasazení v první vlně koronaviru
Svatá kněžna Ludmila – dokumentární projekt u příležitosti 1100. výročí Ludmiliny mučednické smrti
 Pořady běžící
Folklorika – dokumenty o současném folklorním světě
Náš venkov – cyklus o současném venkovu
Nedej se – environmentální dokumenty

TPS seriálů a cyklické dramatiky / Josef Viewegh, Praha
Kreativní producent: Josef Viewegh
Výkonná producentka: Monika Effenbergerová
 Pořady ve výrobě
Osada – komediální seriál, vlídně zkoumající jev, jenž v Čechách přežil všechny režimy
Oktopus – detektivní seriál se stárnoucím detektivem, řešícím dávno odložené případy
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
Sestry – film podle scénáře Martiny Formanové z prostředí modelingu za doby socialismu
Okupace – film kategorie art, jedna noc v divadle za normalizace
 Pořady vyrobené, odvysílané
Ten, kdo tě miloval – rodinný vánoční film podle předlohy Marie Poledňákové

TPS solitérní dramatické tvorby / Jan Lekeš, Praha
Kreativní producent: Jan Lekeš
Výkonná producentka: Ilona Jirásková
 Pořady ve výrobě
Pozadí událostí – odlehčenější forma detektivní minisérie s přesahem do společenského románu
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Místo zločinu České Budějovice – detektivní seriál
Kukačky – společenský román ze současnosti, drama dvou rodin, kterým v porodnici vyměnili děti
 Pořady vyrobené, odvysílané
Místo zločinu Ostrava – detektivní seriál
Zrádci – kriminální minisérie z prostředí drogové mafie a protidrogové policie
Past – televizní drama z padesátých let, zpracovávající osud Jiřiny Štěpničkové
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Zločiny Velké Prahy – retro detektivní seriál ve stylu Hříšných lidí Města pražského

TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky / Martina Šantavá, Praha
Kreativní producentka: Rebeka Bartůňková (zástup za mateřskou dovolenou)
Výkonný producent: Roman Blaas
 Pořady ve výrobě (výběr)
Architektura 58 – 89 – dokumentární rehabilitace architektury reálného socialismu
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
Fotografové smrti – dokument o zapojení českých Němců do programu Eutanazie T4 a holocaustu
Generálové – dokumentární série o historii Československé a České armády
Horolezec života – dokument o nejúspěšnějším českém skialpinistovi Marku Holečkovi
Chůze lesem – časosběrný portrét knížete, politika a lesníka Karla Schwarzenberga
Identita – cyklus o výrazných tvůrcích a známých projektech grafického designu
Koumando – zábavně vzdělávací pořad pro děti o zkoumání přírody
Národní technické památky – populárně naučný cyklus, odhalující souvislosti mezi technickými památkami
a jejich spojením s naším současným životem a technologiemi
Pražská záchranka – časosběrný docusoap z prostředí Pražské záchranné služby
Radost z myšlení – dokumentární portrét filozofa, vědce a básníka Zdeňka Neubauera
Sůl země – film o minulosti i současnosti Podkarpatské Rusi jako bývalé součásti Československa
Svět na talíři – Češi žijící v zahraničí seznamují diváky s tamní gastronomií a kulturou
Světýlka – docusoap z pražské nemocnice v Motole o pacientech, rodinách a lékařích z dětské onkologie
Šest smyslů Berlína – dokumentární sonda do života Berlína perspektivou Čechů, kteří v něm žijí
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
Život na křídlech motýlích – dokument přibližující život s „nemocí motýlích křídel“, která způsobuje vážné
poruchy kůže
Životní styl první republiky – ucelený pohled na život v prvních dvaceti letech existence Československa
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Bílá hora – rekonstrukční pohled na bitvu na Bílé hoře s aktuálními objevy historiků
Hledání ztracených světů – cestopisný cyklus o Indonésii s Romanem Zachem
Komedie není legrace – Jiří Menzel – celovečerní dokumentární portrét slavného režiséra
Mé jméno je prostata – dokument přibližuje osudy mužů, kteří onemocněli rakovinou prostaty
Sestřičky – docusoap z prostředí českého zdravotnictví o povolání zdravotní sestry
Tábor – svět, město, symbol – dokumentární film zachycuje nevšední osud města Tábor
Terezínští hrobaři – filmový dokument o dramatickém příběhu terezínských vězňů, kteří byli donuceni
vykopat společný hrob pro zavražděné muže z Lidic
Život s Alzheimerem – intimní vhled do života rodin, pečujících o příbuzné s Alzheimerovou chorobou
 Pořady vyrobené, neodvysílané (výběr)
Alenka v říši GIFŮ – zábavně vzdělávací cyklus, zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti mediální gramotnosti
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Čeští vědci v tající Arktidě – dokument o české vědecké polární misi
Helios – dokument o českém matematikovi, profesoru Druckmüllerovi, autorovi fotografií sluneční korony
IKEM – dokumentární film k 50. výročí založení Institutu klinické a experimentální medicíny
Jak jsem se stala partyzánkou – celovečerní film o pátrání po osudech zapomenutých romských partyzánů,
vojáků a odbojářů v době druhé světové války
Kolben – dokument o rodině Kolbenů, životní pouti Emila Kolbena a o podniku ČKD Praha
Malíři zvuku: tři generace, tři přístupy – portrét trojice umělců, kteří ve své tvorbě propojují obraz a zvuk:
Milana Grygara, Martina Janíčka a Daniela Vlčka
Miroslav Melena ve službách divadla – portrét významného českého scénografa a divadelního architekta
Neposlušní – dokument o propojení historie hnutí anarchistů v Čechách s jejich současností
Tahle doba není pro nás – biografický dokument o známém českém písničkáři Janu Nedvědovi
 Pořady běžící
Folklorika – dokumenty o světě folkloru

TPS vzdělávacích pořadů a nových formátů / Alena Müllerová, Praha
Kreativní producentka: Alena Müllerová
Výkonný producent: Jiří Vlach
 Pořady ve výrobě (výběr)
TBH – webový hraný seriál vypráví o tom, jak fingovaný střelecký útok na střední škole převrátí naruby svět
trojice puberťáků
Novinářky – webový dokumentární formát ohledává opomíjená sociální témata
Péče o duši – dokumentární série o největší reformě psychiatrické péče, která se v ČR odehrává
Mistři medicíny – dokumentární cyklus představí přední odborníky nejen v jejich pracovním prostředí
Případ se štěnicí – televizní film z cyklu detektivních příběhů podle literárních předloh Hany Proškové
Případ s koncem – televizní film z cyklu detektivních příběhů podle literárních předloh Hany Proškové
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Anatomie zrady – dvoudílné televizní drama líčí morální pád politika Emanuela Moravce, který se
z prvorepublikového bojovníka za státní sebeobranu stal nenáviděným nacistickým přisluhovačem
Křížem krážem Izraelem – cestopisná dokumentární série přibližuje známé i méně známé oblasti Svaté
země i způsob života jejích obyvatel
Kdo jinému jámu Rudolf Slánský – dokument vznikl díky unikátnímu objevu filmovému materiálu z procesu
se skupinou komunistů kolem Rudolfa Slánského v roce 1952
Semafor „60“ – galavečer u příležitosti významného výročí založení legendárního divadla
Jiří Suchý – Lehce s životem se prát – dokumentární film o legendární a milované osobnosti české kultury
 Pořady vyrobené, neodvysílané (výběr)
Bábovky – distribuční hraný film podle knižního bestselleru Radky Třeštíkové je hvězdně obsazenou
mozaikou tragikomických lidských osudů ze současné Prahy
Myši patří do nebe – celovečerní animovaný film; velkoryse pojatá adaptace ceněné dětské knížky Ivy
Procházkové je animovaným příběhem malé myšky, která se teprve po smrti odnaučí bát
Meky – filmový portrét populárního zpěváka Mekyho Žbirky
Ztracený břeh – dokument o Nových mlýnech a osudech lidí z komunity, která našla útočiště kolem tohoto
nejdiskutovanějšího vodního díla u nás
Kiruna – překrásný nový svět – koprodukční dokument sleduje příběh obyvatel švédského města Kiruna,
kteří se kvůli rozšíření důlní těžby rozhodli přesunout o kus dál a své město vybudovat znovu a lépe

TPS zábavní tvorby a lifestylu / Petr Mühl, Praha
Kreativní producent: Petr Mühl
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Výkonná producentka: Klára Dražanová
 Pořady ve výrobě
České fotbalové legendy – cyklus zobrazující životy nejslavnějších českých fotbalistů z let 1996–2004, z časů
„českého fotbalového zázraku“
Cukrárna u Josefa – vzdělávající dětský pořad, jenž se zabývá přípravou a technologií jednoduchých
pekařských a cukrářských výrobků
V neděli se peče – naučně zábavní pořad o historii pečení v českých zemích s Petrou Burianovou, vítězkou
soutěže Peče celá země
Peče celá země II. – soutěž o nejlepšího amatérského pekaře či cukráře
Kde domov můj? VI. – zábavně vědomostní soutěž týkající se naší vlasti
 Pořady vyrobené, odvysílané (výběr)
Kde domov můj? V. – zábavně vědomostní soutěž týkající se naší vlasti
Podnikatel roku – slavnostní vyhlášení vítěze v dané oblasti za uplynulý rok
Vinař roku – slavnostní vyhlášení vítěze v dané oblasti za uplynulý rok
Sportovec roku – slavnostní vyhlášení vítěze v dané oblasti za uplynulý rok
Zdravotní test národa II. – zábavně vzdělávací pořad zabývající se zdravím české populace
Manu a Matěj na cestě z Říma na ostrov Capri – pokračování zábavného cestopisu s Matějem Ruppertem a
s Emanuelem Ridim
Česká hlava 2020 – předávání cen za největší objevy, patenty a vynálezy uplynulého roku
Pastýřka a kominíček – inscenace pohádky Pastýřka a kominíček k oslavě 55. narozenin Večerníčka
Concertino Praga 2020 – dokument o letošním ročníku mezinárodní hudební soutěže
 Pořady vyrobené, neodvysílané
Dětská dopravní policie II. – edukativní seriál zaměřený na výchovu nejmladší generace k bezpečnému
pohybu v silničním provozu
 Pořady běžící
Kde domov můj? – zábavně vědomostní soutěž týkající se naší vlasti
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