
Příloha č. 3: 70. výročí konce 2. světové války ve vysílání ČT24 - zpravodajství 

Do vysílání bylo nasazeno 70 mimořádných pořadů s delší stopáží, včetně speciálních tematických 

vysílání.  ČT24 nabídla divákům přímé a komentované přenosy z největších vzpomínkových akcí doma 

i ve světě, např. pietní akty ve Velké Británii, Francii, Moskvě nebo přímý přenos pietního aktu na 

pražském Vítkově. Hlavní zpravodajská relace Události kladla několikrát týdně důraz na unikátní 

reportáže o místech, věcech a lidech 2. světové války. Zahraniční zpravodajové nabídli jedinečné 

reportáže z míst, kterými před sedmdesáti lety procházela válka. S velkým ohlasem se setkaly 

exkluzivní a citované rozhovory v Interview ČT24 s hosty, kterými byli například Natalja Koněvová 

(dcera maršála I. S. Koněva), Alexandr Burdonskij (vnuk Josifa Stalina) nebo Sir Nicholas Soames (vnuk 

Winstona Churchilla). V pravidelném seriálu ČT24, který se vysílal nepřetržitě po dobu dvou měsíců 2 

x denně v pravidelných časech, přibližovaly regionální zpravodajské štáby lokální události a příběhy 

staré sedmdesát let, včetně živých vstupů z konkrétních míst. Tento seriál vrcholil každý den reportáží 

v relaci Události v regionech zpracovanou na nadstandardní ploše. Připomínku 2. světové války 

doprovázela kromě mimořádných pořadů a speciálních vysílání také série slovníkových hesel. Těchto 

70 grafických prvků upozorňovalo diváky formou znalostního kvízu („Víte, že…?“) na známá i 

neznámá fakta doposud největšího válečného konfliktu na světě. Každý den bylo do vysílání zařazeno 

i několik z celkově dvaceti minutových nekomentovaných historických sestřihů z archivů.  

Přímo 8. 5. 2015 odvysílala ČT24 čistého času 14 hodin a 10 minut příspěvků věnovaných konci druhé 

světové války. V živých vstupech a studiích se vystřídalo 51 hostů. Šlo například o tříhodinový přímý 

přenos Studia 6 z expozice Vojenského historického ústavu v Praze. Na tento tematický speciál 

navazovalo převážně monotematické Studio 24 s diskusemi historiků a komentátorů, přímými 

přenosy (např. pietní akt na Vítkově či ve Francii), regionálními speciály (např. z Národního památníku 

v Hrabyni, Ostravy nebo Brna), dále pak tematické večerní pořady jako jsou Interview 24, Hyde Park a 

události, komentáře. 

Příklady odvysílaných premiérových speciálních vysílání ČT24: 

• 27.1. Osvobození Osvětimi (150 minut) 

• 22.3. Speciál k zahájení osvobozování na konci války (30 minut)  

• 25.4. Osvobození Brna, bitva u Ořechova – hodinový komponovaný speciál TSB (60 minut) 

• 30.4. Osvobození Ostravy – 2 x hodinový speciál TSO (120 minut) 

• 30.4. Hyde Park – smrt A. Hitlera (52 minut) 

• 1.5.  Speciál k přípravám osvobození Plzně (75 minut) 

• 1.5. Historie.cs - Čs. letci na frontách 2. světové války (52 minut) 

• 2. - 3. 5.  Mimořádné vysílání Studia 24 z oslav osvobození z Plzně, včetně přímého přenosu 

Konvoje svobody (70 minut) 

• 2.5. Historie.cs – Volá Praha! (52 minut) 



• 5.5.  Speciální vysílání k výročí Pražského povstání, včetně pietní akce u Českého rozhlasu (45 

minut) 

• 5.5. Slavnostní shromáždění k 70. výročí osvobození (35 minut) 

• 6.5. Ministr obrany udílí vyznamenání (15 minut) 

• 7.5. Speciál Horizontu 24 s přímým přenosem pietní akce Westerplatte (60 minut) 

• 8.5. Speciál Studia 6 vysílaný přímo z Vojenského historického ústavu (240 minut) 

• 8.5.  Speciální celodenní kontinuální vysílání zaměřené na oslavy konce války (480 minut) 

• 8.5. Přímý přenos pietního aktu na Vítkově (47 minut) 

• 8.5. Přímý přenos z pietního aktu ve Francii (25 minut) 

• 8.5. Speciální vydání Interview ČT24, Hyde Park a Události, komentáře (145 minut) 

• 8.5. Historie.cs – Kolik konců měla válka (52 minut) 

• 9.5.  Speciální vysílání ke konci války, včetně částečného přenosu oslav v Moskvě (120 minut) 

• 9.5. Pražské povstání – přímý přenos rekonstrukce (55 minut) 

• 9.5. Historie.cs – Holubičí národ (52 minut) 

• 9.5. Archiv ČT24 – Češi a Němci (32 minut) 

• 17.5.  Terezínská tryzna – přímý přenos (90 minut) 

• 12.6. Hyde Park speciál (55 minut) 

• 20.6.  BAHNA 2015 – přímý přenos (60 minut) 

• 27.6. Jak jsme přišli o Podkarpatskou Rus (52 minut) 

• 27.-28.6.  Letecká show Roudnice n. L. – speciální vysílání přímo z místa (30 minut) 

 

Příklady dalších plánovaných speciálních vysílání: 

• 6.8.  dvouhodinový večerní speciál ke svržení atomových pum na Hirošimu a Nagasaki 

• 2.9.  dvouhodinový večerní speciál k definitivnímu konci 2. světové války 


