
 

 

 

 

 

PŘEDVOLEBNÍ A VOLEBNÍ VYSÍLÁNÍ ČT24 
V SOUVISLOSTI S VOLBAMI DO POSLANECKÉ 

SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR  
(8. 10. – 9. 10. 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Zdeněk Šámal, ředitel divize zpravodajství a sport ČT 

Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT 

Říjen 2021  



2 
 

PŘEDVOLEBNÍ A VOLEBNÍ VYSÍLÁNÍ ČT24 

o Sledované období: 8. dubna – 10. října 2021 

 

Předvolební vysílání zpravodajství České televize se připravovalo v několika fázích. Od dubna 

byl do vysílání pravidelně zařazován speciál „Událostí, komentářů“, do kterého byli zváni 

zástupci všech sněmovních stran. Intenzivněji pak předvolební témata řešilo vysílání ČT24 od 

září, kdy ČT24 začala vysílat pořad „Politické spektrum speciál“ s menšími politickými subjekty 

a do „Událostí, komentářů“ se zařazovaly debaty s jednotlivými lídry všech kandidujících 

politických stran, hnutí a koalic. Vrcholem této fáze předvolebního vysílání bylo 14 krajských 

debat s lídry jednotlivých krajských kandidátek pozvaných stran a Superdebata s předsedy 

pozvaných stran.  

Výsledky voleb se poté zabývalo intenzivní víkendové zpravodajství o volebním víkendu 9. – 

10. října a následné tematické pořady. Chronologicky podle jednotlivých fází vysílání je seřazen 

i následující text.  

 

Časová osa vysílání 

Datum spuštění Pořad Počet 
dílů 

Od 8. 4. 2021 Události, komentáře speciál 6 

Od 5. 9. 2021 Politické spektrum speciál 5 

Od 6. 9. 2021 Události, komentáře – debata s lídry 22 

Od 13. 9. 2021 Krajské debaty s lídry 14 

6. 10. 2021 Superdebata lídrů 1 

9. 10. 2021 Volební centrum  1 

9.10.2021 Volební studio ČT24 2 

10. 10. 2021 Povolební Studio 6 Víkend 1 

10.10.2021 Povolební Studio ČT24 2 

10. 10. 2021 Události, komentáře - povolební speciál 1 

 

V rámci předvolebního a volebního vysílání odvysílalo zpravodajství České televize celkem 

104 hodin a 43 minut (celkem 6 283 minut) obsahu, který souvisel s tématem letošních 

sněmovních voleb.   

 

Pořad  Stopáž  

Události 191 minut / 3 h a 11 min 

Události, komentáře 760 minut /12 h a 30 min 

Události v regionech 181 minut / 3 h 

Devadesátka 137 minut / 2 h a 17 min  

Krajské předvolební debaty 1 582 minut / 26 h a 15 min 

Superdebata 120 minut / 2 h  
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Politické spektrum 260 minut / 4 h a 20 min 

Studio ČT 24 (předvolební) 685 minut / 11 h a 15 min  

Studio 6 (předvolební) 34 minut 

Předvolební spoty 858 minut / 14 h a 18 min  

Volební vysílání – sobota 9.10. 743 minut / 12 h a 33 min  

Povolební vysílání – neděle 10.10. 732 minut / 12 h a 12 min  

Celkem 6 283 minuty / 104 hodin a 43 minut 

 
 
Předvolební pravidla 
 

Česká televize stejně jako před každými volbami vydala a zveřejnila Pravidla předvolebního a 

volebního vysílání České televize v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky v roce 2021 (dále jen Pravidla), která nabyla účinnosti 3. září 2021. Volební 

pravidla uvádějí, že Česká televize bude v předvolebním období i v době voleb plnit 

zpravodajské a publicistické povinnosti při kontinuálním vysílání.  

 

Předvolební pravidla se týkala následujících pořadů: 

o kontinuální vysílání ČT24 

o Politické spektrum  

o Předvolební debaty na ČT24  

o Superdebata  

o Události  

o Události v regionech  

o Události, komentáře  

o Otázky Václava Moravce  

o 168 hodin  

o Reportéři ČT  

o Interview ČT24  

o Devadesátka  

o Newsroom ČT24  

o Máte Slovo 

o Volební studio 
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1) PŘEDVOLEBNÍ VYSÍLÁNÍ 

o SPECIÁLNÍ POŘADY 

 

Půl roku do voleb  

Události, komentáře Speciál: 

Předvolební vysílání zahájilo zpravodajství ČT24 přesně půl roku před začátkem voleb sérií 

pořadu Události, komentáře Speciál. V každém ze šesti dílů tohoto pořadu probíhala debata 

se zástupci politických stran, které byly do té doby zastoupené v Poslanecké sněmovně. Stopáž 

každého dílu byla 90 minut a politici odpovídali na dotazy vždy ve třech skupinách po třech 

blocích. Obsahu jednotlivých debat bylo přizpůsobeno i prostředí, v němž se volební série 

odehrávaly. Celková stopáž této série byla 540 minut (9 hodin).  

Během debat se diskutovalo např. o těchto tématech:   

• změna volebního zákona 

• plán očkování proti covidu 

• řešení ekonomických dopadů krize 

• školství 

• výstavba bytů 

• doprava 

• zahraniční politika 

• zemědělství 

• životní prostředí 

• právo a bezpečnost 

 

Debaty UK speciál:  

Datum Lokace Téma 

8. 4. 2021 Právnická fakulta UK - změna volebního zákona 
- plán očkování proti covidu-19 
- řešení ekonomických dopadů pandemie 

23. 4. 2021 Betlémská kaple - školství 

6. 5. 2021 Vozovna Střešovice - dopravní a regionální rozvoj 
- bytová výstavba 

20. 5. 2021 Národní muzeum - zahraniční politika 

2. 6. 2021 Muzeum zemědělské techniky 
v Čáslavi 

- životní prostředí 
- zemědělství 

17. 6. 2021 Kavčí hory - právo a bezpečnost 
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Měsíc do voleb  

Události, komentáře 

Od 6. září odstartoval pořad Události, komentáře předvolební rozhovory se všemi lídry (nebo 

čelními představiteli) kandidujících politických uskupení. Rozhovory byly vždy součástí 

běžného vydání pořadu Události, komentáře. Lídři byli zváni v pořadí podle čísel, které jim 

přidělila losem státní volební komise. V pořadu se tak postupně vystřídalo všech 22 politických 

stran a hnutí.  

Stopáž každého rozhovoru byla vždy 10 minut a rozhovor probíhal podle jednotného 

schématu: anketa, rozhovor o programu strany či hnutí a na závěr otázka s kým by chtěli, či 

naopak nechtěli po volbách spolupracovat.  

Celková stopáž byla 220 minut vysílacího času (přes 3 hodiny a 30 minut). 

 

Politické spektrum 

Od 5. září odstartovala série dílů předvolebního Politického spektra, v němž dostali prostor 

také lídři menších politických stran a hnutí, které se neúčastnily krajských předvolebních 

debat. V prvních dvou dílech debatovali politologové a sociologové, dalších třech dílů pořadu 

se zúčastnili lídři politických stran a hnutí. Stopáž tohoto pořadu byla v rámci předvolebního 

vysílání prodloužena z běžných 30 minut na 52 minut.  

Lídři představovali své strany a své programy, vyjadřovali se ke státnímu rozpočtu, zvyšování 

daní, protipandemickým opatřením, očkování proti covidu, stavu školství, členství v EU, 

hodnocení vlády nebo bytové politice. 

 

Celkem bylo odvysíláno 260 minut (cca 4 hodiny a 20 minut). 

 

Politologové a experti:  

• Miloš Brunclík (politolog) 

• Lukáš Jelínek (politolog) 

• Přemysl Rosůlek (politolog) 

• Matouš Pilnáček (sociolog) 

• Jakub Charvát (politolog) 

• Tomáš Jirovec (Ministerstvo vnitra) 

• Eva Krumpová (ČSÚ) 

Témata:  

• Jak jsou sněmovní volby důležité 

• Jak si vláda a opozice vedly během pandemie  



6 
 

• celkové hodnocení vlády  

• šance jednotlivých stran  

• novela volebního zákona 

• předvolební kampaně 

• příprava ministerstva vnitra a ČSÚ na volby 

 

Seznam kandidátů v předvolebním vysílání Politického spektra: 

Tereza Urzová Nevolte Urza.cz 

Radim Špaček Koruna Česká 

Ondřej Hýsek Moravské zemské hnutí 

Jakub Olbert Otevřeme Česko normálnímu životu 

Ctirad Musil Moravané 

David Tesař TSS 

Pavel Sehnal Aliance pro budoucnost 

Jan Michael Kubín Hnutí Prameny 

Markéta Juřicová Levice 

Miloš Janeček SENIOŘI 21 

Vladimíra Vítová ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 

Petr Cibulka Volte Pravý Blok www.cibulka.net 

Jana Bobošíková VOLNÝ blok 

Magdalena Davis Zelení 

Tomáš Raždík Švýcarská demokracie 

 

 

Krajské předvolební debaty 

Od 13. září začala Česká televize vysílat sérii čtrnácti tematických debat s lídry krajských 

kandidátek všech relevantních politických sil. Jednotlivé debaty probíhaly ve studiích České 

televize v Praze, Brně i v Ostravě každý všední den po 20. hodině. Kritéria pro účast hostů 

v předvolebních debatách byla, stejně jako v předchozích letech, dána Pravidly (viz oddíl III, 

odst. c). Stopáž každé debaty byla 113 minut.  

Celkem bylo odvysíláno 1 582 minut (přes 26 hodin a 12 minut) vysílacího času. 

 

Témata debat:  

• stav demokracie v ČR 

• přípravy na případnou další vlnu koronaviru 

• vztahy mezi prezidentem, parlamentem, vládou 

• obrana, bezpečnost 

• migrace 

• zahraniční politika 
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• doprava 

• průmysl, podpora podnikání, energetika 

• sociální politika 

• bytová politika 

• korupce 

• změny klimatu 

• zdravotnictví 

• financování kultury 

 

Jednotlivé debaty se řadily k hlavním předvolebním pořadům v posledním měsíci před 

volbami. Na každou debatu se vysílala upoutávka na ČT24 během denního vysílání a také 

krátká anonce s moderátorem diskuse v pořadu Události.  Debaty moderovali Světlana 

Witowská, Martin Řezníček a Jakub Železný.   

 

Superdebata 

Ve středu 6. října završila seriál předvolebního vysílání Superdebata hlavních představitelů 

kandidujících politických stran, hnutí a koalic. Pořadu se zúčastnilo 8 lídrů stran a hnutí 

reprezentujících politické strany, hnutí a koalice, v souladu se zněním Pravidel (oddíl III, odst. 

d). Pořad moderovala Světlana Witowská a dramaturgie také využila umělou inteligenci. 

Virtuální moderátorka dostala k dispozici programy stran, hnutí a koalic týkající se 

budoucnosti a digitalizace, a také životopisy jednotlivých předsedů. Z nich vytvořila několik 

otázek, které pak položila hostům Superdebaty.  

Dvouhodinová debata se odehrála na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Hosté v Superdebatě:  

• Andrej Babiš – ANO 

• Petr Fiala – ODS 

• Jan Hamáček – ČSSD 

• Vojtěch Filip – KSČM  

• Tomio Okamura – SPD 

• Vít Rakušan – STAN 

• Robert Šlachta – Přísaha  

• Zuzana Majerová Zahradníková – TSS 
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o ZPRAVODAJSKÉ POŘADY ZAPOJENÉ DO PŘEDVOLEBNÍHO A 

VOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ 
 

Události 

Od 8. dubna 2021 do 10. října 2021 bylo v hlavním zpravodajském pořadu Události 
odvysíláno 120 příspěvků s celkovou stopáží 191 minut (téměř 3 hodiny a 11 minut).   
 
Příspěvky se tematicky týkaly například těchto témat: 

• přípravy a organizace voleb 

• volební zákon 

• zahájení předvolebních kampaní politických stran 

• průzkumy voličských preferencí  

• vstupy moderátorů před začátky krajských volebních debat 

 

Počty volebních příspěvků v předvolebních Událostech: 

Kategorie pořadu Počet 
příspěvků 

Počet minut 
vysílacího času 

Vstupy ke krajským debatám 14 14 

Organizace voleb 37 75 

Průzkumy voličských preferencí 12 12 

Předvolební kampaně polit. stran 13 6 

Novela volebního zákona 5 10 

Celkem 81 117 

 

Počty příspěvků týkajících se voleb ve volebních a povolebních Událostech: 

Kategorie pořadu Počet 
příspěvků 

Počet minut 
vysílacího času 

9.10. volební Události 28 57 

10.10. povolební Události 11 17 

Celkem 39 74 

 

Události odvysílaly u většiny tehdejších sněmovních stran obě fáze předvolebních kampaní 

(zahájení + horká fáze), a to vždy v jednotném formátu – čtená zpráva s promluvou lídra. V 

případě hnutí ANO bylo odvysíláno jen zahájení kampaně (kampaň startovala 2. září), u hnutí 

Přísaha byla odvysílána jen druhá (horká) fáze, u Trikolory Svobodných Soukromníků první 

(zahajovací) fáze, a to ve formátu - čtená zpráva (bez synchronu). 

 



9 
 

Události v regionech  

Celkem bylo v Událostech v regionech zaznamenáno 64 příspěvků, které měly přímou spojitost 
s volebními tématy. Konkrétně lze jmenovat tato témata:  

• přípravy na volby 

• volby drive-in 

• volební pravidla 

• zásadní lhůty a termíny spojené s volbami 

• avíza na předvolební debaty (živé vstupy) 
 
Celkem bylo odvysíláno 64 příspěvků o celkové stopáži 180,5 minut (přes 3 hodiny). 
 

Volební příspěvky v UvR: 
 

Téma počet příspěvků stopáž (minuty) 

avíza na předvolební debaty 21 31,5  

organizace voleb 43 149 

Celkem 64 180,5 minut (3 hodiny)  

 
 

 
90´ ČT24 
 

Tématu voleb se ve třech případech věnoval také pořad 90´, který zprostředkoval podrobnější 
a detailnější rozbor témat spojených s volbami.  Celkem šlo o 137 minut vysílání (2 hodiny a 
17 minut). 
 

Volební příspěvky v pořadu 90´: 
 

Téma počet příspěvků stopáž (minuty) 

organizace voleb 1 49 

předvolební průzkumy 1 45 

volební zákon 1 43 

Celkem 3 137 minut (2 hodiny 17 
min.) 
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Studio ČT24 

Opakovaně se předvolebnímu vysílání věnovala Studia ČT24, která veřejnosti za posledního 

půl roku zprostředkovala celkem 685 minut (téměř 11 a půl hodiny) obsahu vysílacího času, 

který byl spojen s tématem voleb. Podstatnou část tohoto času představovalo živé vysílání ze 

zahájení, či horké fáze kampaní relevantních politických subjektů. Studia ČT24 připravila také 

speciální obsah, který se věnoval například tématu organizace voleb, aktuální situace před 

volbami, nebo novým volebním pravidlům.  

Celkem bylo (od 8. dubna do 8. října) v rámci pořadu odvysíláno 56 příspěvků k volbám o 

celkové stopáží 685 minut (téměř 11 hodin a 30 minut). 

 

Volební příspěvky ve Studiích ČT24 

 Kategorie pořadu Počet 
příspěvků 

Stopáž (minuty)  

Zahájení kampaní / horké fáze 9 271 (4 hodiny a 31 minut)  

Organizace voleb 10 120 (2 hodiny)  

Předvolební pravidla 8 80 (1 hodina a 20 minut)  

Aktuální situace před volbami 16 128 (2 hodiny a 8 minut)  

Novela volebního zákona 5 35 

Ostatní 9 51 

Celkem 57 685 minut /11 hodin 30 minut 

 

Předvolební kampaně politických stran ve vysílání ČT24 

Vysílání ČT24 poskytlo živé přenosy ze zahájení a horké fáze kampaní jednotlivých relevantních 

politických subjektů. Živé přenosy byly zpravidla součástí vysílání Studií ČT24, přičemž v drtivé 

většině případů se následně kampaním věnovala i hlavní vysílací relace dne – pořad Události. 

Kampaním politických stran bylo ve vysílání ČT24 věnováno celkem 277 minut (přes 4 hodiny 

a 30 minut) vysílacího času. 

 

Příspěvky na téma volebních kampaní ve vysílání ČT24: 

Politický 
subjekt 

Datum Druh  

PirSTAN 18. 5. Zahájení kampaně 

9. 9. Horká fáze 

Spolu 19. 5. Zahájení kampaně 

20. 9. Horká fáze 

KSČM 4. 6. Zahájení kampaně 

28. 8. Horká fáze 
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TSS 17. 6. Zahájení kampaně 

SPD 15. 7. Zahájení kampaně 

8. 9.  Horká fáze 

ČSSD 22. 8. Zahájení kampaně 

25. 9.  Horká fáze 

Přísaha 25. 8. Horká fáze 

ANO 2. 9. Zahájení kampaně 

Celkem (Studio ČT24 + Události) - 277 minut 

 

Přípravy a organizace voleb ve vysílání ČT24 

Zvýšenou pozornost věnovalo vysílání ČT24 také organizaci a přípravám voleb. Toto téma bylo 

relevantní zejména z důvodu stále probíhající koronavirové pandemie, která měla také zásadní 

dopad na nestandardní organizaci a náročnější přípravy voleb. Nejvíce prostoru bylo tématu 

věnováno v pořadu Události v regionech – celkem 149 minut vysílacího času a také ve Studiích 

ČT24 – celkem 120 minut vysílacího času. Hlavní vysílací relace Událostí se pak tématu 

věnovala v celkem 37 příspěvcích o celkové stopáži 75 minut. 

Zaměření příspěvků sledujících přípravy na volby se průběžně měnilo. Nejprve byla středem 

zájmu organizace voleb na ministerstvu vnitra – odevzdávání kandidátek a povinné lhůty pro 

politické subjekty pro odevzdání potřebných podkladů. Později se pozornost orientovala 

směrem k přípravám Českého statistického úřadu a k vybavení samotných volebních místností 

potřebným vybavením (to zahrnovalo tisk volebních lístků, nákupy dezinfekcí a roušek do 

volebních místností, nábor volebních komisařů). Od poloviny září, kdy se definitivně rozhodlo 

o drive-in volbách, se ve vysílání zohledňovaly i podrobnosti a odlišnosti voleb v karanténě 

nebo izolaci od běžné účasti ve volebních místnostech. Těsně před volbami se potom vysílaly 

tzv. volební kuchařky (formou reportáží ale i vstupů u plazmy) s praktickými informacemi pro 

voliče (jak vyplňovat volební lístek, kroužkování, termín voleb, volby v karanténě atd.).  

Celkem ve vysílání ČT24 zaplnilo téma příprav a organizace voleb na 427 minut (přes 6 hodin 

a 30 minut) vysílacího času.  

Příspěvky na téma organizace voleb ve vysílání ČT24: 

Pořad Počet příspěvků Stopáž 

Události 37 75 minut (1 hodina a 15 
minut) 

Události v regionech 43 149 minut (2 hodiny a 29 
minut) 

Studio ČT24 10 120 minut (2 hodiny)  

Studio 6 5 34 minut 

90´ 2 49 minut 

Celkem 97 427 minut (7 hodin a 7 
minut)  
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VOLEBNÍ VYSÍLÁNÍ: sobota (9. 10.) a neděle (10. 10.) 

 

SOBOTA 9. 10. 

 

Volební centrum ČT24 

Volební vysílání České televize odstartovalo na zpravodajském kanále ČT24 už v 10 hodin 

dopoledne Volebním centrem. Volební centrum zprostředkovalo před započetím sčítání hlasů 

odborný pohled na volby ze čtyř různých oborů – IT, matematiky, ekonomie a historie. Celková 

stopáž Volebního centra ČT24 činila 119 minut (téměř 2 hodiny). 

Hosté ve Volebním centru 

Marek Rojíček Předseda ČSÚ 

Michal Pěchouček Kybernetik, technický ředitel společnosti 
Avast 

Tomáš Lebeda Politolog 

Jiří Přibáň Sociolog 

Předtočené rozhovory (Volební centrum) 

Stephen Ansolabehere Právnická fakulta Harvard University 

Adéla Gjuričová Historička, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 

Jiří Prox Odd. zpracování výsledků voleb ČSÚ 

 

 

Volební studio ČT24 

Volební studio začalo ve 12:30 a trvalo celkem 624 minut (téměř 10 hodin a 30 minut). 

Vysílání ve volebním studiu ČT24 informovalo o průběžném sčítání hlasů a o konečném 

výsledku voleb do Poslanecké sněmovny. Studio také zprostředkovalo reakce z volebních 

štábů, přičemž moderátoři vstupovali do vysílání ze sedmi volebních štábů kandidujících stran 

a hnutí (konkrétně šlo o ANO, koalici SPOLU, koalici PirátiSTAN, ČSSD, KSČM, SPD a Přísahu). 

Ve volebním studiu průběžné výsledky komentovali experti z řad politologů.  

Celková stopáž volební soboty dosáhla 743 minut (přes 12 hodin a 15 minut) vysílacího času. 
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Hosté ve volebním Studiu ČT24 

Tomáš Lebeda Politolog, UP Olomouc 

Pavel Ranocha Analytik, Kantar CZ 

Michal Klíma Politolog, rektor, Metropolitní univerzita 
Praha 

Patrik Eichler Publicista, Masarykova demokratická 
akademie 

Ladislav Mrklas Politolog, CEVRO 

 

Politici v živém vysílání 

Jan Jakob TOP 09 

Radim Fiala SPD 

Ivan Bartoš Piráti 

Jan Hamáček ČSSD 

Klára Dostálová Nestr. za ANO 

Martin Kupka ODS 

Vít Rakušan STAN 

Karel Havlíček Nestr. za ANO 

Petr Hladík KDU-ČSL 

Tomio Okamura SPD 

Petr Fiala ODS 

Markéta Pekarová Adamová TOP 09 

Marian Jurečka KDU-ČSL 

Patrik Nacher ANO 

Petr Gazdík STAN 

Jan Bartošek KDU-ČSL 

Kateřina Konečná KSČM 

Jan Farský STAN 

Tomáš Petříček ČSSD 

Hana Aulická Jirovcová KSČM 

Andrej Babiš ANO 

Politici ze záznamu 

Radek Vondráček ANO 

Vojtěch Filip KSČM 

Martin Netolický ČSSD 

Robert Šlachta Přísaha 
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Do vysílání pravidelně vstupovali moderátoři ze sedmi volebních štábů stran a hnutí, do 

vysílání vstupovali také redaktoři z regionálních redakcí. 

 

Štáb Moderátor Expert 

ANO  Jakub železný Petr Vašek 

Spolu Daniel Takáč Štěpánka Martanová 

Piráti/STAN Martin Řezníček Karolína Jelínková 

SPD Linda Bartošová        - 

ČSSD Barbora Kroužková Martin Šnajdr 

KSČM Jiří Václavek Klára Bazalová 

Přísaha Izabela Niepřejová       - 

 

 

NEDĚLE 10. 10. 

Součástí povolebního vysílání v neděli byly následující pořady: 

o Povolební studio 6 Víkend (180 minut / 3 hodiny) 

o Povolební studio ČT24 (414 minut / téměř 7 hodin) 

o Interview ČT 24 s Marianem Jurečkou (25 minut) 

Pořady zprostředkovaly podstatné informace o reakcích k volbám a začínajícím povolebním 

vyjednávání, ke kterému se vyjadřovali odborníci. Volební studio zároveň reagovalo i na 

aktuální zprávy o zdravotních komplikacích prezidenta Miloše Zemana, který je jako nejvyšší 

ústavní činitel klíčovou postavou v povolebním vývoji. Do studia tak byli přizváni i experti z 

oblasti ústavního práva, nebo lékaři. 

o Události komentáře speciál (113 minut / téměř 2 hodiny) 

Povolební speciál Události, komentáře přinesl debatu zástupců politických stran, které budou 

zastoupeny v novém složení sněmovny, o povolebním vyjednávání. Slovo dostali také zástupci 

stran, které ve volbách neuspěly, o volbách diskutovali zástupci médií a politolog.  

 

Celková stopáž volební neděle dosáhla 732 minut (přes 12 hodin) vysílacího času. 
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Hosté ve Studio 6 Víkend 

Miloš Brunclík Politolog 

Aleš Gerloch Ústavní právník 

Michal Skořepa Ekonom 

Hosté ve Studiu ČT24 

Petr Just Politolog 

Lukáš Jelínek Politolog 

Radim Pařík Profesionální vyjednavač 

Ondřej Preuss Expert na ústavní právo 

Aleš Gerloch Ústavní právník 

Jan Bureš Politolog Metropolitní univerzita Praha 

Jiří Hřebejk Katedra ústavního práva PF UK 

Marek Vácha Přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty 
UK 

Milan Kubek Prezident České lékařské komory 

Patrik Eichler Publicista, Masarykova demokratická 
akademie 

Ivan Gabal Sociolog 

David Černý  Expert na ústavní právo 

Jakub Lysek Politolog 

Ondřej Ludka Přednosta kliniky interny a geriatrie FN Brno 

Marek Antoš Ústavní právník 

Lukáš Valeš Politolog 

 

Politici ve vysílání  

Ivo Vondrák ANO 

Martin Kupka ODS 

Michal Hašek ČSSD 

Milioš Vystrčil ODS 

Jan Bartošek KDU-ČSL 

Tomio Okamura SPD 

Vlastimil Válek TOP 09 

Petr Gazdík STAN 

Předtočený rozhovor 

Ivan Bartoš Piráti 

Vít Rakušan STAN 
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Hosté UK 

Markéta Pekarová Adamová TOP 09 

Tomio Okamura SPD 

Vít Rakušan STAN 

Karel Havlíček Nestr. za ANO 

Ondřej Liška Zelení 

Leo Luzar KSČM 

Robert Šlachta Přísaha 

Martin Netolický ČSSD 

Robert Čásenský Reportér magazín 

Radek Bartoníček Aktuálně.cz 

Jaroslav Plesl MF Dnes 

Daniel Kroupa Politolog 

Petr Nováček ČRo 

 

ČT24 on-line (www.ct24.cz) 
 

Předvolební a volební produkce na webu ČT24 stála na dvou základních pilířích: 

- podrobné zpracování materiálů z předvolebního a volebního vysílání ČT24  

- předvolební a volební obsah jako rozšíření a doplnění informačního servisu z vysílání. 

Celkově webová redakce vyrobila 250 článků s předvolebním a volebním obsahem, dále 

několik webových speciálů a trojici předvolebních a volebních webových aplikací. 

 

Zpracování materiálů z vysílání ČT24 

Do podoby článků a videozáznamů byly systematicky zpracovávány již Události, komentáře 

speciál, které byly vysílány od 8. 4. 2021. Jako články, resp. články s videozáznamem byly 

průběžně zpracovány zahájení kampaní (popř. horká fáze kampaně). Podrobně bylo 

zpracováno 14 krajských debat s lídry (13. 9. 2021), a to vždy již v průběhu večera a noci do tří 

tematicky rozdělených článků s videozáznamem. Zejména strukturovaně rozstříhané a 

roztříděné videozáznamy se navíc staly součástí jedné z předvolebních aplikací (srovnání 

programových postojů kandidujících subjektů). Analogicky byla zpracována také závěrečná 

Superdebata lídrů (6. 10. 2021). Podobně jako krajské debaty byly na webu zpracovány také 

speciální předvolební díly Politického spektra (tedy článek, videozáznam a roztříděná videa) s 

lídry stran, které se neúčastnily krajských debat. Na web byly rovněž umístěny všechny 

rozhovory s lídry kandidujících subjektů, které byly postupně vysílány jako součást Událostí, 

komentářů (od 6. 9. 2021) 

 

Jak v předvolebním období, tak v průběhu voleb a po nich webová redakce využívala další 

materiály z vysílání, které se voleb týkaly, a to jako součást článků, tak jako podklad pro 

samostatné články. 

  



17 
 

Materiály připravené speciálně pro web 

 

Kromě výše zmíněných informací připravených z vysílání vznikla na webu také série 

samostatných materiálů. Typicky šlo o zpracování agenturního zpravodajství týkajícího se 

voleb, ale také o původní materiály, jako jsou nejrůznější servisní informace o tom, jak a kdy 

volit (a to s důrazem na změny spojené s pandemickými opatřeními, volbou z karantény atd.). 

Vznikly také materiály ohlížející se a analyzující fungování končící sněmovny. 

 

Předvolební webové aplikace 

 

Měsíc před volbami byly spuštěny dvě speciální webové aplikace: 

- interaktivní nástroj pro procházení veškerých kandidátních listin všech uskupení ve 

všech volebních krajích, a to s možností vyhledávání kandidátů podle jména atd. 

- Druhou aplikací byl srovnávač programových postojů stran. Tento unikátní nástroj 

obsahoval postoje všech 22 kandidujících uskupení k 15 klíčovým programovým 

tématům. Tyto postoje dodaly kandidující subjekty vždy ve stručné a také rozepsané 

verzi, v součtu tedy aplikace obsahovala 660 těchto textů – roztříděných a snadno 

vedle sebe porovnatelných. Všechna kandidující uskupení tak dostala zcela identický 

prostor a příležitost sdělit své programové teze. Do aplikace postupně přibývala také 

roztříděná videa z debat a dalších pořadů; kromě textových verzí tak uživatel mohl 

snadno najít i konkrétní záznamy k daným tématům, případně si vytřídit záznamy podle 

konkrétního kandidujícího uskupení atd. 

 

Po uzavření volebních místností pak byla klíčová tzv. sčítací aplikace, tedy webová aplikace, 

která v reálném čase ukazovala vývoj sčítání hlasů v celé ČR a v jednotlivých krajích. 

Umožnovala také si vyzkoušet, jaké varianty parlamentních většin aktuální stav výsledků 

umožňoval atd. 

Během volebního víkendu běžel na webu rovněž textový on-line přenos (tzv. minutu po 

minutě). Vznikla také řada článků, které se výsledkům voleb věnovaly zpravodajsky souhrnně, 

stejně tak jako článků, které se věnovaly výsledku konkrétních uskupení, ohlasům na výsledky 

atd. Po volbách pak na webu vznikly analýzy průběhu a výsledků voleb. 

 
Zdeněk Šámal 
Ředitel divize Zpravodajství a sport ČT 

 
 
 


