1992
1. 1. aÏ 31. 12. 1992
soubûÏné vysílání âeské
a âeskoslovenské televize

Poãet evidovan˘ch tv pﬁijímaãÛ1
3 126 621
z toho: fyzické osoby2 3 048 188
právnické osoby a fyzické
osoby podnikající 78 433
Televizní poplatek 50,- Kã

Celková vysílací plocha
âTV 4918 h, F1 5080 h, OK3 8784
Podíl studií na celkové vysílací plo‰e âTV
âeská televize (âT Praha, TS Brno,
TS Ostrava) 4862 h, tj. 98,9 %,
âST 1 h, tj. 0,02 %, Slovenská televize5
(TS Bratislava, TS Ko‰ice) 55 h, tj. 1,1 %
Podíl studií na celkové vysílací plo‰e F1
âeská televize (âT Praha, TS Brno,
TS Ostrava) 2599 h, tj. 51,2 %,
âST 1215 h, tj. 23,9 %, Slovenská
televize (TS Bratislava, TS Ko‰ice,
TS Banská Bystrica) 1266 h, tj. 24,9 %
Podíl âT na celkové vysílací plo‰e OK3
651 h, tj. 7,4 %6
Vlastní poﬁady âeské televize ve
vysílání âTV a F1 4664 h, tj. 62,5 %
Pﬁevzaté poﬁady ve vysílání âTV a F1
2797 h, tj. 37,5 %
z toho: domácí 721 h, tj. 9,7 %
zahraniãní 2076 h, tj. 27,8 %
Poﬁady se skryt˘mi titulky pro nesly‰ící
od 1. 7. 1992 zahájení zku‰ebního
titulkování první odpolední
zpravodajské relace na âTV

Obyvatelé âR s vyhovujícím pﬁíjmem
signálu âT 3
âTV 96,5 %, F1 98,1%, OK3 40,1 %4
Území âR s vyhovujícím pﬁíjmem
signálu âT 3
âTV 90,5 %, F1 94,1 %, OK3 21,9 %

Celková vysílací plocha âeské televize
na âTV a F1 7461 h
Podíl studií âT na celkové vysílací plo‰e
âT na âTV a F1
âT Praha 6437 h, tj. 86,3 %,
TS Brno 619 h, tj. 8, 3 %,
TS Ostrava 405 h, tj. 5,4 %

Poãet zamûstnancÛ k 1. 1. a 31. 12. 1992
3885 a 3572

1

Údaj k 31. 12. 1992.

2

Bez uÏivatelÛ osvobozen˘ch od poplatku.

3

Zdroj: mûﬁení Správy radiokomunikací Praha, záﬁí 1992.

4

Od 1. 1. 1992 se âeská televize stala provozovatelem vysílání na okruzích âTV (vznikl 1. 9. 1990 pﬁemûnou federálního 2. programu âST na ãesk˘ âTV a slovensk˘ S1)
a OK3 ( od 14. 5. 1990 3. program âST), kromû zpravodajství vyrábûla téÏ poﬁady pro federální okruh F1 (do
1. 9. 1990 tzv. 1. program âST) provozovan˘ âeskoslovenskou televizí; k 31. 12. 1992 âeskoslovenská televize
a federální okruh F1 zanikly.

Náklady celkem 1 886 320 tis.
V˘nosy celkem 2 644 918 tis.
z toho: v˘nosy z televizních poplatkÛ
1 869 962 tis.
v˘nosy za reklamu7
488 399 tis.
v˘nosy za sponzoring 81 802
ostatní v˘nosy 204 755 tis.

5

Od Slovenské televize byly pﬁebírány sportovní pﬁenosy.

6

Programovou náplÀ OK3 zaji‰Èovala âeská televize zejména na principu barterov˘ch smluv se zahraniãními
vysílateli a nezávisl˘mi producenty. SloÏení programu,
pÛvodnû koncipovaného jako mezinárodního, se v roce
1992 podstatnû promûnilo ve prospûch tuzemsk˘ch nezávisl˘ch producentÛ (14,5 %).

Investice 369 436 tis.

7

Limit reklamy: 3 % denního vysílacího ãasu, maximálnû
6 minut za hodinu v ãasovém úseku 19.00–22.00, jinak
do 12 minut za hodinu.
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Pﬁed vznikem âeské televize

t e l e v i z e

Z dÛvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o âeské televizi
Osnova zákona o âeské televizi pﬁedpokládá zﬁídit âeskou televizi jako
veﬁejnoprávní instituci, ex legem oprávnûnou k televiznímu vysílání.
Její právní postavení se upravuje tak, aby mohla plnit úkoly na ni kladené obecn˘mi zásadami vysílání vypl˘vajícími z poÏadavku zajistit
svobodu projevu a právo na informace. S ohledem na základní poslání
âeské televize, kter˘m je slouÏit veﬁejnému zájmu, pﬁispívat k utváﬁení demokratické spoleãnosti a odráÏet její názorovou pluralitu, se
konstituuje jako subjekt pﬁedev‰ím ekonomicky ale i jinak zásadnû nezávisl˘ na státu a jeho orgánech, které smûjí do její ãinnosti zasahovat
jen na základû pﬁíslu‰n˘ch právních pﬁedpisÛ.
Osnova tedy vychází z kontinentálního, evropského modelu vysílání,
kter˘ v intencích duality dané existencí soukromoprávního a veﬁejnoprávního sektoru vysílání klade na veﬁejnoprávní sektor úkoly korespondující zájmu obãanské spoleãnosti na souãasném plnûní v‰ech
funkcí televizního vysílání, tj. funkce informaãní, kulturní, vzdûlávací
a zábavní. Adekvátnû tûmto úkolÛm a v souladu s jejich ‰íﬁí, kterou patrnû zejména v poãáteãní etapû svého v˘voje soukromoprávní sektor
televizního vysílání plnû nepostihne, se âeské televizi vytváﬁejí podmínky pro jejich plnûní pﬁedev‰ím co do zpÛsobu jejího financování
a rozsahu jejích oprávnûní.
Cílem navrhovaného zákona je souãasnû konstituovat právní postavení âeské televize v kontextu soukromoprávního sektoru vysílání
tak, aby prerogativa, kter˘mi bude âeská televize nadána tímto zákonem oproti soukromoprávnímu sektoru vysílání, byla minimální a korespondovala toliko jejím specifick˘m úkolÛm, které bude plnit (...)

20. bﬁezna 1991
Federální shromáÏdûní schválilo zákon
o rozdûlení pÛsobnosti mezi âeskou
a Slovenskou Federativní Republikou
a âeskou republikou a Slovenskou
republikou ve vûcech tisku a jin˘ch
informaãních prostﬁedkÛ (ã. 136/1991 Sb.),
v nûmÏ se mj. poprvé hovoﬁí o zﬁízení âeské
televize
1. ãervence 1991
vznik samostatné Slovenské televize na
základû zákona Slovenské národní rady
o Slovenské televizi (ã. 254/1991 Sb. ze 24. 5.
1991); první krok ke konci centralizovaného
televizního vysílání âeskoslovenské televize
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âeská televize se zﬁizuje jako nestátní, av‰ak veﬁejnoprávní instituce
nadaná ex legem právní subjektivitou a z tohoto zákona oprávnûná
k televiznímu vysílání. Veﬁejnoprávní forma âeské televize (spoãívající
pﬁedev‰ím v tom, Ïe ji stát zﬁizuje k uspokojování veﬁejn˘ch zájmÛ,
k ãemuÏ jí ukládá zvlá‰tní povinnosti, vymezuje pﬁedmût ãinnosti a garantuje okruh pﬁíjmÛ) se volí s ohledem na úkoly, které âeská televize
podle tohoto zákona plní. Její nestátní charakter je konstituován jako
dÛsledek poÏadavku nezávislosti âeské televize na státu a jeho orgánech (...)
âeské televizi chápané jako veﬁejnoprávní subjekt se ukládá povinnost
zajistit realizaci obãanského práva na informace a svobodu projevu
a neorientovat se ve své ãinnosti jednostrannû na urãit˘, pouze skupinov˘ názor a zájem vãetnû zájmu státu. Na rozdíl od soukromoprávního sektoru televizního vysílání je âeská televize povinna sv˘m te-
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levizním vysíláním plnit v‰echny jeho funkce souãasnû a na celém
území âeské republiky, coÏ je souãasnû dÛvodem pro její pojetí jako
veﬁejnoprávní instituce (...)
S ohledem na postulovanou nezávislost âeské televize na státních orgánech je [Rada âeské televize] pojata jako samosprávn˘ právní subjekt, co do zpÛsobu konstituování orgánu, kterému pﬁíslu‰í rozhodovat
o zásadních otázkách âeské televize, pﬁímo závislá toliko na pﬁedsednictvu zákonodárného sboru âeské republiky (...)
Pro zaji‰tûní objektivní a nestranné ãinnosti âeské televize a Rady
âeské televize jako koncepãního orgánu, kter˘ rozhoduje o zásadních
otázkách ãinnosti âeské televize se zakazuje, aby ãlen rady zastával
jakékoliv parciální zájmy, které by mohly ohroÏovat jeho nestrannost,
pﬁedev‰ím v soukromoprávním sektoru televizního vysílání. S ohledem na nebezpeãí stranického partikularismu a politizaci Rady se jejím ãlenÛm zakazuje, aby reprezentovali politické zájmy a pﬁirozenû
nesmûjí zastupovat ani zájmy obchodní, jejichÏ prosazováním se zpochybÀuje objektivita rozhodování (...)
Rada je pﬁedev‰ím koncepãním orgánem âeské televize, kter˘ s ohledem na tuto svou povahu bude rozhodovat zejména o strategick˘ch
otázkách a nemÛÏe rozhodovat v bûÏném, operativním ﬁízení provozu
âeské televize, které pﬁíslu‰í generálnímu ﬁediteli.
Do pÛsobnosti Rady náleÏejí jen nejzávaÏnûj‰í rozhodnutí, která se
dot˘kají celé âeské televize a vztahují se k del‰ím ãasov˘m horizontÛm (...)

 Vesniãko má stﬁedisková

Na rozdíl od Rady âeské televize je její generální ﬁeditel orgánem
oprávnûn˘m za âeskou televizi jednat navenek jako její na Radû v ﬁízení provozu âeské televize nezávisl˘ statutární orgán s tím, Ïe ﬁeditel
realizuje rozhodnutí Rady. ¤editel vystupuje za âeskou televizi v pracovnûprávních vztazích, pokud toto své oprávnûní nedeleguje na jiné
vedoucí pracovníky. Podrobnosti vztahu Rady a ﬁeditele se upraví ve
Statutu âeské televize (...)
Zdroj: www.psp.cz, citace ze snûmovního tisku âNR ã. 420/1991
(vládní návrh zákona o âeské televizi s dÛvodovou zprávou)
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16. záﬁí 1991
zahájením prodeje kupónov˘ch kníÏek zaãalo
pro obãany âSFR 1. kolo kupónové
privatizace, která pﬁinesla (zejména po
zapojení Viktora KoÏeného na pﬁelomu roku)
i fenomén masivních reklamních kampaní
investiãních fondÛ v televizi
30. ﬁíjna 1991
Federální shromáÏdûní schválilo zákon
o provozování rozhlasového a televizního
vysílání (ã. 468/1991 Sb.), umoÏÀující vznik
duálního systému vysílání provozovatelÛ ze
zákona (veﬁejnoprávních) a drÏitelÛ licence
(soukrom˘ch), udûlované bezplatnû; zákon
s postupn˘mi zmûnami platil do léta 2001
(nahrazen zákonem ã. 231/2001 Sb.)
6. listopadu 1991
rozhodnutím ústﬁedního ﬁeditele âST Jiﬁího
KantÛrka byl nad rámec lustraãního zákona
(ã. 451/1991 Sb.) roz‰íﬁen okruh pracovníkÛ
(z 23 na 457, pokud jde o pozdûj‰í âT),
zejména podílejících se na obsahové stránce
programu, kteﬁí byli se sv˘m souhlasem
lustrováni; lustrace podle tohoto rozhodnutí
byly pak v âeské televizi dokonãeny v roce
1992

t e l e v i z e

Poznámky k citovanému textu:
1) Parlamentní tisk je datován 9. 10. 1991 a za pﬁedkladatele je podepsán
pﬁedsedou vlády âR Petrem Pithartem a ministrem kultury Milanem Uhdem.
2) ZpÛsob nominace Rady âT se oproti vládnímu návrhu zmûnil – volí ji
pﬁímo snûmovna, nikoliv pﬁedsednictvo.
3) Na rozdíl od vládní pﬁedlohy zákona se v nûm nakonec prosadilo pojetí
Rady âT jako kontrolního, nikoliv ﬁídícího ãi koncepãního orgánu.
4) Statut v pojetí vládní pﬁedlohy mûl schvalovat t˘Ï orgán, kter˘ volí Radu âT.
5) Na základû této zákonné pﬁedlohy byl zákon konstituující âeskou televizi
– ve znûní doplÀkÛ a pozmûÀujících návrhÛ – skuteãnû pﬁijat.

Jednání âeské národní rady o návrhu zákona o âeské televizi
6. listopadu 1991
Poslanec Marek Benda: (…) domnívám se, Ïe reklamy a propagaãní
poﬁady placené by mûla provádût v první ﬁadû komerãní televize a Ïe
jednou z vûcí, které chceme dosáhnout odstátnûním televize, by mûla
b˘t i její demonopolizace i vytvoﬁení plurality ve vysílání. A té dosáhneme pouze tím, Ïe dáme ‰anci i tûm komerãním televizím se chytit.
Pokud povolíme televizi vysílat reklamu a placené propagaãní poﬁady,
vytváﬁíme situaci, kdy televize v podstatû cel˘ trh reklamy pohltí a komerãní televize nebude moci vysílat a nebo budou vysílat pouze na regionální bázi, coÏ si asi nepﬁejeme (…) pﬁi neexistenci souãasné komerãní televize bychom v podstatû zakázáním reklamy v televizi
po‰kodili fungující podnikatele. Navrhujeme (…), Ïe zákaz reklamních
a propagaãních poﬁadÛ by zaãal platit pro âeskou televizi aÏ od zaãátku roku 1993 (…)
Poslanec Martin Bursík: (…) MÛÏeme váÏit ze tﬁí alternativ finanãních zdrojÛ pro televizi. Jedním jsou koncesionáﬁské poplatky, které
mají jisté limity a jsou omezené. Navíc je problém, kter˘ je velmi
aktuální, vÛbec vybírání toho poplatkÛ, protoÏe jaksi tato spoleãnost
není obecnû zvyklá na to, vybírat nûjaké poplatky dÛslednû. Druhá
moÏnost zdrojÛ je reklama a tﬁetí moÏnost je závislost na státním rozpoãtu. V tomto momentu v˘voje na‰eho státu, kdy demokratické instituce nejsou institucionalizovány, mám dojem, Ïe hrozí vût‰í nebezpeãí z vazby televize jako nezávislé veﬁejnû právní instituce na vládû,
pﬁípadnû na parlamentu, v tomto pﬁípadû na vládû, neÏli jejím lobováním a ovlivnûním firmami na v˘robu pracích prostﬁedkÛ apod. To
nechci ironizovat, chraÀ bÛh, ale mám pocit, Ïe politick˘ vliv v tomto
momentû je daleko nebezpeãnûj‰í neÏli vliv soukromého podnikatelského sektoru. Navíc reklama byla omezena ve federálním zákonû na
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3%. Navíc ve federálním zákonu jsou také pomûrnû podle mého názoru striktnû limitovány oblasti, ve kter˘ch reklama mÛÏe pÛsobit.
Poslanec Vladimír ·uman: (…) Jste tady nûkteﬁí z vás, kteﬁí jsou
pro to, aby byla zachována moÏnost reklamy ve veﬁejnû právní instituci – âeské televizi. Otázka první zní: Domníváte se, Ïe je zapotﬁebí,
aby vznikly nezávislé televize u nás v âeské republice? Za druhé. Pokud ano, domníváte se, Ïe trh reklamy mÛÏe b˘t takov˘, Ïe budou
konkurence schopné té státní televizi, které dovolíte vést reklamy?
A za tﬁetí, pokud oni nemohou uspût díky rozsahu vysílání âeské televize, z ãeho budou financovány, jak budou financovány. Dejte teì
prosím nûkdo, kdo je zastáncem, tyto tﬁi odpovûdi do souladu. Buìte
tak laskavi, pokuste se nás pﬁesvûdãit, Ïe je nesprávné, aby byla ta
televize nezávislá, nebo je moÏné, aby existovala i kdyÏ bude mít
státní televize reklamy (…)
Poslanec Oldﬁich KuÏílek: (…) Patﬁím do cechu tûch, kteﬁí se podílejí na
tvorbû televizních poﬁadÛ z poloviny a kdyÏ rozdûlím televizní produkci na
informaãní a umûleckou, tak patﬁím do cechu umûlcÛ reÏisérÛ. Chtûl
bych se pokusit navést vás na dal‰í, moÏná nov˘ pohled na celou vûc.
(…) i vûci, které oproti pÛvodnímu zámûru, a to bylo – to mohu ﬁíci témûﬁ upﬁímnû témûﬁ vÏdy, byly sníÏeny na minimum tímto molochem,
Ïe i tyto vûci si dennodennû získávaly pozornost milionÛ divákÛ. Je to
dáno magií toho blikajícího svítícího obrázku, kter˘ prostû pﬁitahuje
tak jako oheÀ, zcela nezávisle na tom, co se na nûm dûje. Z toho
vzniká obrovská zodpovûdnost, Ïe to je nûco, kde se mÛÏe produkovat i nekvalita a lidé se na to budou dívat a kde se také mÛÏe tím pádem produkovat vysoká kvalita, sdûlovat úÏasné vûci, docházet
k úÏasn˘m dramatick˘m okamÏikÛm a katarzím a pﬁitom s obrovsk˘m dopadem. Je to neuvûﬁitelná moÏnost, kterou zatím nikdy v dûjinách nikdo nemûl.
Proã to ﬁíkám? Zku‰enost praví, Ïe pﬁerod televize státní v této oblasti
je nesmírnû tûÏk˘ proces, nedaﬁí se v této vûci pﬁíli‰ vûci posunout
a ten kolos, kter˘ se napÛl skládá z technologie a napÛl z byrokracie,
z rÛzn˘ch vlivÛ osobních a z obrovského mnoÏství návykÛ, zvyklostí,
ve kter˘ch kaÏd˘ se uÏ domnívá, Ïe ví jak se to má dûlat a jak to z té
televize potom stejnû vût‰inou vychází jako správná vûc, na kterou se
v‰ichni veãer dívají, Ïe s tímto gigantem prakticky nelze pohnout.
A skuteãnû jedin˘ zpÛsob, jak s tím lze pohnout, je konkurence. Pokud se nepokusíme umoÏnit, aby konkurenãní televizní vysílání se
mohlo co nejdﬁíve dostat i na tu úroveÀ, Ïe bude produkovat umûlecká díla, ztratíme obrovsk˘ dar, kter˘ nám tato technika dává (…)
Zdroj: www.psp.cz

 Co pﬁiná‰í ﬁeka

7. listopadu 1991
âeská národní rada schválila zákon o âeské
televizi (ã. 483/1991 Sb.), zﬁizující âeskou
televizi k 1. 1. 1992, kter˘ se zmûnami
(nejv˘raznûji zákonem ã. 39/2001 Sb.) platí
dodnes
18. prosince 1991
âeská národní rada v tajné volbû zvolila
nejtûsnûj‰ím pomûrem hlasÛ Iva Mathé
prozatímním ﬁeditelem âeské televize na
období prvních tﬁí mûsícÛ roku 1992, do
volby Rady âT a její volby generálního
ﬁeditele âT
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1. ledna
den vzniku âeské televize, funkce
prozatímního ﬁeditele âeské televize se ujal Ivo
Mathé; vznik a zaãátek fungování samostatné
Redakce zpravodajství âT (vedle zpravodajství
âST) s ‰éfredaktorem Petrem Studenovsk˘m
1. ledna
nová struktura zpravodajsk˘ch poﬁadÛ na
programu âTV: Zprávy âTV (10 minut)
v 18.00, Veãerník âTV (15 minut) v 18.15,
hlavní zpravodajsk˘ poﬁad dne Zpravodajství
âTV (30 minut) ve 21.30
8. ledna
pﬁedsednictvo âeské národní rady sv˘m
usnesením stanovilo plat prozatímních
ﬁeditelÛ âeské televize a âeského rozhlasu ve
v˘‰i 9000,– Kãs mûsíãnû

t e l e v i z e

První oslovení zamûstnancÛ prozatímním ﬁeditelem
VáÏení kolegové,
od 1. ledna existuje ze zákona âeská televize, k jejímuÏ faktickému
vzniku dochází v tûchto dnech. Do âeské televize bylo pﬁevedeno více
neÏ 80% zamûstnancÛ âST.
Pﬁál bych si, aby v˘sledky ãinnosti âeské televize byly vynikající a aby
název âeská televize byl znaãkou nejvy‰‰í kvality.
Vám si dovoluji dodateãnû popﬁát hodnû pracovních úspûchÛ
a osobní spokojenosti v roce 1992.
Ivo Mathé
prozatímní ﬁeditel âeské televize

11. ledna
první vysílání ãtvrtletníku ·ance, zábavné
soutûÏní hry (podíl âeské televize na
programu F1 – dále jen: F1; premiéra
posledního vydání 3. 2. 2001)
14. ledna
první vydání magazínu Romale, o Romech
a pro Romy v romském, ãeském
a slovenském jazyce (F1; naposledy
16. 11. 1999 na programu âT2)
15. ledna
rozhodnutí generálního ﬁeditele ã. 1
o organizaci âeské televize a programové
koncepci, ustanovení poradních orgánÛ gen.
ﬁeditele, nová organizaãní struktura âT;
dal‰ími rozhodnutími generálního ﬁeditele
z téhoÏ dne byli jmenováni vedoucí
pracovníci âT a ãlenové poradních orgánÛ
generálního ﬁeditele
15. ledna
dohoda o vzájemné spolupráci a postupu
práv mezi âeskoslovenskou televizí a âeskou
televizí
15. ledna
poãátek tlumoãení Zpráv âTV do znakové
ﬁeãi pro sluchovû postiÏené
20. ledna
první vydání magazínu o v˘chovû
a vzdûlávání ·kola rodinû – rodina ‰kole
(do r. 1994; poﬁad âeské televize na
programu âTV – dále jen: âTV)

3 8
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Rozhodnutí generálního ﬁeditele ã. 1
ze dne 15. ledna 1992
o organizaci âeské televize, programové koncepci
a nûkter˘ch povinnostech zamûstnancÛ
(...)
âlánek 1
Programová koncepce
Televize bude vÏdy posuzována diváckou obcí i ‰ir‰í veﬁejností pﬁedev‰ím podle programu vysílaného na obrazovce.
Poprvé ve své témûﬁ devûtatﬁicetileté historii mÛÏe b˘t ze zákona
âeská televize sluÏbou veﬁejnosti. Mûla by tedy svÛj program koncipovat a vysílat jako médium skuteãnû nezávislé, nevládní a nestranické. ZáleÏí jen na nás, jak této pﬁíleÏitosti vyuÏijeme. âeská televize
naplÀuje beze zbytku kanál âTV, vãetnû pÛvodního plnohodnotného
zpravodajství (a teletextu). Z cca 65 % pﬁispívá na spoleãn˘ federální
okruh F1 a zodpovídá téÏ za programovou náplÀ a vysílání OK3 aÏ do
jeho privatizace.
Pﬁi vûdomí nutnosti dále a v‰estrannû profilovat programov˘ okruh âTV
jako vlastní, emancipovan˘ a univerzální program, chápeme i nadále, ve
shodû se Slovenskou televizí, federální kanál F1 jako dÛleÏit˘ integrující
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faktor ãesko-slovensk˘. Jeho programová podoba by tedy mûla vznikat
pﬁi maximální kvalitativní nároãnosti v dohodû obou republikov˘ch televizí
a televize federální.
Vnûj‰ím vyjádﬁením programové koncepce âeské televize je vysílací
schéma jako:
• zhodnocení programové nabídky a objednávky,
• v˘robní úkol,
• podklad pro tvorbu vysílacích plánÛ,
• stabilizující faktor v˘roby i skladby programu,
• „jízdní ﬁád“ pro diváka.
Pro rok 1992 je závazné existující vysílací schéma, pﬁipravované uÏ
s vûdomím pﬁedpokládan˘ch zmûn, které nastaly od 1. ledna 1992. To
samozﬁejmû nevyluãuje pﬁípadné korektury, které mohou nastat
v zájmu zkvalitnûní vysílání a sluÏby veﬁejnosti.
Za nejdÛleÏitûj‰í povaÏujeme pﬁedev‰ím:
• zkvalitÀování programu a vysílání pﬁi respektování v‰ech funkcí
televize plynoucí ze zákonÛ, názorového a tvÛrãího pluralismu,
práv a potﬁeb kulturních men‰in, potﬁebné proporce mezi pÛvodní
domácí tvorbou a zahraniãními poﬁady,
• roz‰iﬁování my‰lenkové, Ïánrové a formální pestrosti programové
nabídky, se zvlá‰tním dÛrazem na Ïánry zpravodajské, informativní, na obecné vzdûlávání a zábavu,
• iniciaci pÛvodní ãeské tvorby, nov˘ch ÏánrÛ a programov˘ch typÛ,
soustavné mapování domácího tvÛrãího potenciálu, podpora hodnotn˘ch podnûtÛ zevnitﬁ âT i zvenãí, vytváﬁení podmínek pro vznik
poﬁadÛ, které budou schopny vstoupit do mezinárodní konkurence, a to i komerãnû,
• promy‰lenou reprízovou politikou jako sluÏbou divákovi a efektivní
zacházení s programov˘mi fondy,
• podporu regionálního vysílání,
• programovou spolupráci âeské televize se zahraniãními televizními organizacemi a kvalifikované a soustavné sledování zahraniãních v˘vojov˘ch trendÛ,
• pravidelné a zasvûcené kritické hodnocení odvysílaného programu, jeho skladby a fungování schématu,
• vûdecky podloÏené sledování divácké obce, odborné vyhodnocování a objektivizace ohlasÛ a reakcí na odvysílané poﬁady,
• pﬁípravu programov˘ch plánÛ a schémat s dostateãn˘m pﬁedstihem.
[konec ãl. 1]

24. ledna
poprvé vysílán Filmov˘ magazín, mûsíãník
informací o dílech a osobnostech ze svûta
kinematografie (âTV; v r. 1993 ho vystﬁídal
cyklus Kinobox)
26. ledna
první vydání televizního finále loterie
stíracích losÛ Tutovka ve formû zábavné
soutûÏe moderované Pﬁemkem Podlahou
(F1; ve vysílání do r. 1995)
29. ledna
Federální shromáÏdûní pﬁijalo novelu
volebního zákona (ã. 59/1992 Sb.), v níÏ byl
mj. stanoven souhrnn˘ ãas volebního
vysílání na federálních televizních
i rozhlasov˘ch okruzích pro v‰echny strany
na 21 hodin, a omezil toto volební vysílání
jen na tzv. vysílatele ze zákona (âT a âRo)
31. ledna
âNR zvolila v posledním dnu zákonné lhÛty
devítiãlennou první Radu âeské televize;
Rada pracovala krátce za pﬁedsednictví
ekonoma a publicisty Karla Kühnla
(do 23. 9.), po vût‰inu pûtiletého funkãního
období pak astrofyzika Jiﬁího Grygara
31. ledna
zahájen cyklus televizních inscenací
detektivních her v pﬁímém pﬁenosu Hﬁíchy
pro pátera Knoxe podle Josefa ·kvoreckého
a v reÏii Du‰ana Kleina, za efektivního vyuÏití
areálu Kavãích hor
1. února
do funkce vedoucího redakce zpravodajství
v Televizním studiu Ostrava nastoupil Petr
Bohu‰ (ve vedení redakce spoleãnû s Petrem
Daníkem)
8. února
pﬁím˘ pﬁenos ze slavnostního zahájení XVII.
zimních olympijsk˘ch her v Albertville
v Savojsk˘ch Alpách (závûreãn˘ ceremoniál
23. 2.) odstartoval pﬁímé pﬁenosy
a zpravodajské relace ze ZOH na âTV i F1
16. února
poprvé vysílána nová televizní soutûÏ Kufr
(F1), moderovaná Pavlem Zedníãkem a volnû
navazující na poﬁad Co je to?
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Vedení âeské televize na poãátku roku 1992
(v abecedním poﬁadí)
Jiﬁí Balvín
‰éfproducent
Producentského centra
umûleck˘ch poﬁadÛ

Vûra Mikulá‰ková
ﬁeditelka
Televizního studia Brno

Jiﬁí Baumruk
‰éfredaktor
Redakce sportovních poﬁadÛ

Ladislav Paluska
ekonomicko-obchodní ﬁeditel

Eva Dubová
vedoucí
Sekretariátu generálního ﬁeditele

Miloslav Petronec
ﬁeditel
Televizního studia Brno

Jan Horsk˘
ﬁeditel v˘roby a techniky

Jiﬁí Pittermann
ﬁeditel programu

Damián Kau‰itz
‰éfproducent
Producentského centra
publicistiky a dokumentaristiky

Petr Studenovsk˘
‰éfredaktor
Redakce zpravodajství

Karel Kochman
‰éfproducent
Producentského centra
pﬁevzat˘ch poﬁadÛ

Alexandra Wünschová
vedoucí
Personálnû právního úseku

Poznámka: V˘voj sloÏení vedení âeské televize je zachycen v kalendáriu.

TvÛrãí skupiny na poãátku roku 1992
Producentské centrum umûleck˘ch poﬁadÛ
• Jarmila Turnovská a Ivana PrÛchová
• Dagmar Kotmelová a Hana Justinova
• Jan Otãená‰ek a Jiﬁí ¤edina
• Helena S˘korová a Karel ·korpík
• Radim Smetana
4 0
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Vítûzslav S˘kora a Jan Rube‰
Václav âapek a Pavel Borovan
âestmír Kopeck˘
Petr Koliha
Jan Kratochvíl a Miloslav Vanûk

Producentské centrum publicistiky a dokumentaristiky
• Vladimír Pacl a Ivan Fuãík
• Vladimír Branislav a Anna Becková
• Vlasta Pavlíãková a Josef Platz
• Ivan Stehlík a Karel Hynie
• Zita Drdová a Marie ·vehlová
• Jana Pospí‰ilová
Producentské centrum pﬁevzat˘ch poﬁadÛ
• Alena PoledÀáková
• Petr Zvoníãek
• Petr Sládeãek
Televizní studio Brno
• Petr Kment a Anna Tulisová
• Josef Zahradníãek a Anna Friedmanová
• Zdena Pﬁíkaská a Robert Fuksa
• Pavel Aujezdsk˘ a Milada Maitnerová
• Leonard Rajno‰ek a Ivan Tuãek
• Marie Kuãerová a Hana Vrbová
• Josef Souchop a Darina Levová
• Jiﬁina Lowáková a Ivana Kroupová
Televizní studio Ostrava
• ·árka Kosková a Darja ·tûpánková
• Karel Bûlohlav˘ a Vlastimil Putek
• Rudolf Bajer a Radomír Svoboda
• Jindﬁich Procházka a Milan Hefka
• Ale‰ Jurda, Ljuba Pásková a Danu‰e Bﬁeská
• Milan ·vihálek a Dagmar ·otková
• Ivo Hranick˘
• Marie Îochová a Eva Valíková
• Vladimír Mráz, Jiﬁí Van˘sek a Tomá‰ Adamec
• Petr Bohu‰1), Peter Daník a ZdeÀka Paliãková
1)

Od 1. 2. 1992.

Poznámka: V˘voj tvÛrãích skupin a obsazení míst producentÛ
ãi vedoucích je zachycen v kalendáriu.
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20. února
âeská národní rada pﬁijala novelu volebního
zákona (ã. 94/1992 Sb.), v níÏ byl mj.
stanoven souhrnn˘ ãas volebního vysílání na
ãesk˘ch republikov˘ch televizních
i rozhlasov˘ch okruzích pro v‰echny strany
na 21 hodin, podobnû jako to nedávno
upravil federální zákon pro federální volby
a okruhy, a rovnûÏ omezil toto volební
vysílání jen na tzv. vysílatele ze zákona
21. února
âeská národní rada pﬁijala zákon o Radû
âeské republiky pro rozhlasové a televizní
vysílání (ã. 103/1992 Sb.), která se stala
orgánem dohlíÏejícím na dodrÏování zákonÛ
a vykonávajícím státní správu v oblasti
vysílání v âR (nahrazen ustanoveními zákona
ã. 231/2001 Sb.)
28. února
Rada âeské televize vyhlásila v˘bûrové ﬁízení
na obsazení funkce generálního ﬁeditele
âeské televize
1. bﬁezna
zahájeno vysíláni poﬁadu k probuzení
Nedûlní ráno (âTV), kter˘ s rÛzn˘mi
peripetiemi pokraãoval do konce roku 2000;
ráz jednotliv˘ch vydání udávali v˘bûrem
témat a hostÛ stﬁídající se moderátoﬁi Marek
Eben, Rudolf KﬁesÈan, Marta Skarlandtová,
Tomá‰ Sláma, Jaroslava Pan˘rková a dal‰í
1. bﬁezna
Vojtûcha ·tursu ve funkci ﬁeditele programu
v Televizním studiu Brno vystﬁídal Pavel
Aujezdsk˘, jehoÏ ve vedení jedné z tvÛrãích
skupin nahradil Jiﬁí Stejskal
2. bﬁezna
na úvod odpoledního vysílání âTV byly
zaﬁazovány ãtené zprávy
13. bﬁezna
v Divadle za branou probûhlo vyhlá‰ení
vítûzÛ 2. roãníku ankety t˘deníku Televize
o nejpopulárnûj‰í osobnosti obrazovky za rok
1991 Cena T˘T˘
16. bﬁezna
uzavﬁena smlouva mezi âeskou televizí
a spoleãností IP Praha s. r. o. o spolupráci
v oblasti prodeje vysílacího ãasu k uvádûní
reklamy na kanálech âT a dal‰í komerãní
spolupráci
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V˘bûrové ﬁízení na generálního ﬁeditele:
Rada âeské televize vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na místo generálního
ﬁeditele âeské televize. Zájemci nechÈ za‰lou struãn˘ Ïivotopis s charakteristikou sv˘ch pﬁedpokladÛ pro v˘kon této funkce nejpozdûji do
10. bﬁezna 1992 (rozhoduje razítko po‰ty) na adresu:
Rada âeské televize
Na hﬁebenech II
140 70 Praha 4
Zdroj: denní tisk, 28. února 1992

První rok âeské televize
Ivo Mathé, generální ﬁeditel

(…) Pﬁes témûﬁ devûtatﬁicetiletou historii televizního vysílání v ãesk˘ch zemích, s ní
související zku‰enosti a divácké stereotypní návyky, i pﬁes prvky demokratick˘ch zmûn
v ãinnosti federální âeskoslovenské televize od konce roku 1989, stála âeská televize
pﬁi svém vzniku pﬁed úkolem hledat svou vlastní tváﬁ. Teprve âeská televize byla zákonem definována jako sluÏba veﬁejnosti. V tomto smyslu zaãala koncipovat svÛj program a vysílat jako médium skuteãnû nezávislé, nevládní a nestranické. Peripetie vnitropolitického v˘voje roku, v nûmÏ podnikala âeská televize své první kroky, lze ve
zjednodu‰ující zkratce vystihnout konstatováním, Ïe rok 1992 byl posledním rokem
existence âeské a Slovenské Federativní Republiky. ZároveÀ byl i posledním rokem
existence federálního ãesko-slovenského televizního programu a jeho instituce, âeskoslovenské televize. Tyto skuteãnosti mûly bezprostﬁední vliv na budoucí ãinnost âeské televize.
Tento rok byl patrnû také posledním pﬁed zahájením vysílání komerãní televize, které dotvoﬁí duální systém televizního vysílání v âeské republice a zbaví tak âeskou televizi
nechtûného monopolu. Pﬁirozená dûlba rolí mezi veﬁejnou a komerãní televizí umoÏní
âeské televizi plnû se soustﬁedit na naplnûní svého poslání – sluÏbu veﬁejnosti, neboÈ
v situaci televizního monopolu diváci nutnû oãekávali, pokud jde o program, jedinou
televizi absolutní. Nûkteré poÏadavky divákÛ mÛÏe splnit televize komerãní, av‰ak televize veﬁejná by snahou vyhovût mohla ohrozit své poslání. VraÈme se v‰ak k tomu, jak˘
pro âeskou televizi byl rok 1992.

L e t o p i s
âeská televize pouÏila základní organizaãní strukturu, kterou vytvoﬁili její vedoucí pracovníci – je‰tû pod hlaviãkou âeskoslovenské televize – bûhem roku 1991. Jednalo se
o zásadní zmûnu ve vztazích mezi ﬁízením programu, vlastní tvorbou, v˘robou a ekonomick˘mi hledisky. Tento kvalitativnû nov˘ vztah byl podmínûn zru‰ením tzv. hlavních redakcí, znaãn˘m „odtuãnûním“ dramaturgie a ostatních kategorií redakãních pracovníkÛ,
spojen˘m s pﬁechodem na vût‰í mnoÏství tvÛrcích skupin koncentrovan˘ch jen do nûkolika producentsk˘ch center a studií.
Televize bude vÏdy posuzována veﬁejností pﬁedev‰ím podle programu vysílaného na obrazovce. âeská televize v roce 1992 naplÀovala beze zbytku kanál âTV, vãetnû pÛvodního
komplexního zpravodajství, z více neÏ jedné poloviny pﬁispívala na spoleãn˘ federální
okruh F1 a zodpovídala i za programovou náplÀ a vysílání OK3, ze zákona urãeného
v budoucnu k privatizaci.
V polovinû roku byl uskuteãnûn pﬁechod vysílání na programu âTV ze standardu SECAM
do normy PAL, kter˘ umoÏnil kromû jiného realizovat zcela novou sluÏbu divákÛm
– skryté podtitulkování, usnadÀující sledování poﬁadÛ sluchovû postiÏen˘m…
(…) Vnûj‰ím vyjádﬁením âeské televize bylo, je a i v budoucnu bude pﬁedev‰ím vysílací
schéma jako: zhodnocení programové nabídky a objednávky, v˘robní úkol, stabilizující faktor v˘roby i skladby programu, podklad pro tvorbu vysílacích plánÛ, „jízdní ﬁád“ pro diváka.
Pro rok 1992 bylo stanoveno závazné vysílací schéma, které v‰ak samozﬁejmû nevyluãovalo pﬁípadné korektury, jeÏ nastaly v zájmu zkvalitnûní obsahu vysílání a sluÏby veﬁejnosti. Jednalo se zvlá‰tû o poﬁady, které aktuálnû reagovaly na probíhající státoprávní
zmûny ve spoleãnosti.

Teprve âeská televize byla zákonem definována
jako sluÏba veﬁejnosti. V tomto smyslu zaãala
koncipovat svÛj program a vysílat jako médium
skuteãnû nezávislé, nevládní a nestranické.
Je logické, Ïe cíle âeské televize zformulované v prvním roce její existence mají ‰ir‰í
platnost, neÏ jen pro tento rok.
NejdÛleÏitûj‰í cíle roku 1992:
• zkvalitÀování programu a vysílání pﬁi respektován i v‰ech funkcí televize plynoucích
ze zákonÛ, z principÛ názorového a tvÛrãího pluralismu, práv a kulturních potﬁeb
men‰in, z nutnosti dodrÏení potﬁebné proporce mezi pÛvodní domácí tvorbou a zahraniãními poﬁady;
• pﬁispívání k utváﬁení demokratické spoleãnosti a reflexe její názorové plurality zejména v tom, Ïe vysílání jednostrannû nepﬁihlíÏelo pouze k jednotliv˘m názorov˘m
orientacím, k jednomu náboÏenskému vyznání nebo svûtovému názoru, k zájmu
jedné politické strany, hnutí, skupiny nebo ãásti spoleãnosti;
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21. bﬁezna
zaãaly se vysílat agitky Minuta ekologie (âTV;
cyklus se vyrábûl do r. 1997)
23. bﬁezna
Rada âT zvolila Iva Mathé generálním
ﬁeditelem âT na dobu 6 let s platností
od 1. dubna
31. bﬁezna
vedení tvÛrãí skupiny ã. 20 v Producentském
centru publicistiky a dokumentaristiky po
Janû Pospí‰ilové pﬁevzal Petr ObdrÏálek; od
1. 5. se druh˘m producentem v této skupinû
stal Vladimír Hlava
1. dubna
podle nové koncepce vysílání cyklick˘ch
poﬁadÛ Dobrou noc, dûti (âTV) a Veãerníãek
(F1) se na jednotliv˘ch programech zaãaly
paralelnû uvádût seriály s diferencovan˘m
zamûﬁením na pohádky pro nejmen‰í (âTV)
a pro dûti niÏ‰ího ‰kolního vûku (F1)
11. dubna
první vydání magazínu Kanafas (âTV; poﬁad
vysílán do r. 1995), volného cyklu pﬁíspûvkÛ
z archivu a produkce Krátkého filmu, a. s.
a filmové a televizní produkãní spoleãnosti
Febio, která v rámci poﬁadu pﬁedstavila první
díly z pozdûji samostatnû uvádûného cyklu
aktuálních dokumentÛ Oko
15. dubna
Rada âeské televize schválila na návrh
generálního ﬁeditele Iva Mathé první Statut
âeské televize
13. kvûtna
pod souhrnn˘m titulem Volby 1992 se na
âTV v rámci volební kampanû zaãaly vysílat
bloky ‰otÛ stran a hnutí kandidujících
do âNR
19. kvûtna
byla uzavﬁena smlouva mezi âeskou televizí,
Slovenskou televizí a âeskoslovenskou
televizí o vytvoﬁení âeskoslovenské televizní
asociace, která poÏádala o aktivní skupinové
ãlenství v EBU (Evropská vysílací unie)
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roz‰iﬁováni my‰lenkové, Ïánrové a formální pestrosti programové nabídky se
zvlá‰tním dÛrazem na Ïánry zpravodajské, informativní, na obecné vzdûlávání
a zábavu;
iniciace pÛvodní ãeské tvorby, nov˘ch ÏánrÛ a programov˘ch typÛ, soustavné
mapování domácího tvÛrãího potenciálu, podpora hodnotn˘ch podnûtÛ zevnitﬁ
âeské televize i zvenãí, vytváﬁení podmínek pro vznik poﬁadÛ, které budou
schopny vstoupit do mezinárodní konkurence, a to i komerãnû – to v‰e na bázi
producentsk˘ch vztahÛ, znamenajících osobní odpovûdnost za konkrétní poﬁad ve
v‰ech souvislostech vãetnû finanãní stránky v˘roby;
promy‰lená reprízová politika jako sluÏba divákovi a v˘raz efektivního uÏívání
programov˘ch fondÛ;
podpora regionálního vysílání;
programová spolupráce âeské televize se zahraniãními televizními organizacemi
a kvalifikované a soustavné sledování zahraniãních v˘vojov˘ch trendÛ;
pravidelné a zasvûcené kritické hodnocení odvysílaného programu, jeho skladby
a fungování schématu;
vûdecky podloÏené sledování divácké obce, odborné vyhodnocování a objektivizace ohlasÛ a reakcí na odvysílané poﬁady;
pﬁíprava programov˘ch plánÛ a schémat s dostateãn˘m pﬁedstihem…

V‰echny uvedené cíle a snaha o jejich maximální realizaci jsou pro âeskou televizi
zavazující i v roce 1993, kdy s ohledem na pﬁidûlování licencí soukrom˘m komerãním
stanicím a na lhÛty k zahájení jejich vysílání bude âeská televize vysílat po pﬁechodnou dobu na v‰ech tﬁech frekvencích. Aktuálním úkolem bude pﬁedev‰ím dÛsledné
naplÀování reprízové politiky a dal‰í zkvalitÀování zpravodajsk˘ch a publicistick˘ch
relací tak, aby splÀovaly jak podmínky stanovené zákonem, tak poÏadavky ‰iroké divácké obce, pokud jde o objektivní a obsáhlou informovanost.

Roãenka âeské televize 1992
1. ãervna
Ale‰ Jurda vystﬁídal Otakara Koska ve funkci
‰éfproducenta v programovém úseku
Televizního studia Ostrava, a jeho ve vedení
tvÛrãí skupiny zábavn˘ch poﬁadÛ nahradil
Karel Spurn˘; vedení dal‰í tvÛrãí skupiny,
pﬁipravující netradiãní poﬁady pro mládeÏ,
pﬁevzala po Vladimíru Mrázovi Alena Miková
5.–6. ãervna
probûhly parlamentní volby v âSFR, které
pﬁinesly vítûzství ODS a HZDS
7. ãervna
v den skonãení voleb po uzavﬁení volebních
místností program âTV (nezávisle na F1)
nabídl divákÛm první a prÛbûÏné v˘sledky
voleb a na závûr vysílání záznam besedy
s pﬁedstaviteli vítûzn˘ch stran a hnutí na
Slovensku

4 4

Volby 1992
V souvislosti s volební kampaní se pﬁed ní a po ní Rada [âeské televize] setkala se ‰éfredaktorem zpravodajství Petrem Studenovsk˘m a spoleãnû s ním pﬁípravu a prÛbûh vyhodnotila. Na âT nesmûﬁovala kvÛli volební kampani Ïádná stíÏnost (na rozdíl od âST
– je ov‰em velmi pravdûpodobné, Ïe na základû neschopnosti vût‰iny politick˘ch subjektÛ v tehdej‰í dobû mezi âST a âT rozli‰ovat).
Rozhodnû je v‰ak nutné konstatovat, Ïe ustanovení volebního zákona t˘kající se sdûlovacích prostﬁedkÛ prakticky televizi znemoÏ-
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nila úãelnû pﬁispût ke kvalitû pﬁedvolební kampanû. VyuÏívat veﬁejnoprávní televizi pouze k prezentaci více ãi ménû nevydaﬁen˘ch
volebních klipÛ politick˘ch stran je váÏn˘m nedocenûním skuteãn˘ch moÏností tohoto média podílet se v zájmu obãanÛ na pﬁípravû této spoleãensky a politicky dÛleÏité události. Stávající volební zákon bohuÏel veﬁejnoprávní televizi diskvalifikuje do zcela
nedÛstojného postavení.
Zdroj: V˘roãní zpráva Rady âeské televize za rok 1992

Ze zákona o volbách
Volební kampaÀ
§ 27
(1) Dobou volební kampanû se pro úãely tohoto zákona rozumí
období poãínající 23 dnÛ a konãící 48 hodin pﬁed zahájením voleb.
(2) V dobû volební kampanû má kaÏdá samostatnû kandidující
politická strana zaji‰tûn rovn˘ pﬁístup ke státním veﬁejn˘m informaãním prostﬁedkÛm a jin˘m sluÏbám státu a územní samosprávy. V rámci vysílacích okruhÛ âeského rozhlasu a âeské televize je pro volební kampaÀ vyhrazeno celkem 21 hodin vysílacího
ãasu, které se rozdûlí rovn˘m dílem mezi kandidující politické
strany tak, aby urãením doby vysílání nebyla Ïádná z politick˘ch
stran podstatnû znev˘hodnûna; termíny vysílacích ãasÛ se rozdûlí
losem. Odpovûdnost za obsah tûchto poﬁadÛ mají politické strany.
Volební agitace v rozhlasovém a televizním vysílání drÏitelÛ licencí
není dovolena.
(3) V dobû volební kampanû je zakázáno vysílat volební projevy
a volební programy, kromû vysílacích ãasÛ vyhrazen˘ch kandidujícím politick˘m stranám podle odstavce 2 a zveﬁejÀovat ve vysílání
jakékoliv vnûj‰í projevy, kter˘mi se propagují kandidující politické
strany. Je rovnûÏ zakázáno vysílat volební agitace v ãasech, které
jsou v rozhlasovém a televizním vysílání vyhrazeny reklamû nebo
vyuÏívat rozhlasové a televizní reklamy k volební agitaci.
Zdroj: Zákon âeské národní rady o volbách do âeské národní rady
(ã. 54/1990 Sb., ve znûní zákona ã. 94/1992 ze dne 20. února 1992),
znûní platné v roce 1992

25. ãervna
pﬁím˘ pﬁenos ze slavnostního zahájení XXV.
letních olympijsk˘ch her v Barcelonû
(závûreãn˘m ceremoniálem byly ukonãeny
9. 8.); vzhledem k tomu, Ïe stanoven˘ch
194,7 h speciálního olympijského
zpravodajství (108,8 h na âTV a 88,6 h na F1)
nestaãilo pokr˘t ve‰keré dûní XXV. LOH, ve
tﬁech, pro ãeskoslovensk˘ sport dÛleÏit˘ch
okamÏicích pﬁistoupila âT k pﬁeru‰ení právû
vysílan˘ch poﬁadÛ a zaﬁadila pﬁímé vstupy
z Barcelony (6. 8. v prÛbûhu Událostí
a komentáﬁÛ – desetiboj, 8. 8. v prÛbûhu
Deníku âST a následujícího reklamního
bloku – o‰tûp muÏÛ)
29. ãervna
zaãalo platit letní vysílací schéma; na rozdíl
od pﬁedchozích let bez redukce objemu
vysílání na F1 i na âTV, byÈ nûkteré typy
poﬁadÛ nebyly v letních mûsících vysílány
30. ãervna
Ivan Stehlík opustil funkci producenta
v tvÛrãí skupinû ã. 14 v Producentském
centru publicistiky a dokumentaristiky,
kterou dosud vedl spoleãnû s Karlem
Hyniem
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Celková vysílací plocha âeské televize 1992–2001

17 520

17 568

17 397

16 029

15 524

15 188

15 369

15 336

13 297

7 461

9 998

(v hodinách)

8 760

8 784

8 637

7 269

6 772

6 464

6 760

6 576

7 164

8 760

8 609

8 724

8 749

8 760

8 760

8 784

8 760

2 599

âT2 (âTV)*)

5 080

4 862

4 918

6 133

Od zavedení celodenního vysílání na programu
âT1 v záﬁí 1997 bylo dal‰í roz‰iﬁování celkové
vysílací plochy âeské televize moÏné pouze díky
zvût‰ování objemu vysílání âT2: v roce 1997
se podíl vysílání tohoto programu na celkové
vysílací plo‰e blíÏil 44 %, v roce 1998 pﬁekroãil
45 % a v roce 2000 dosáhl hranice 50 %.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

âT1 (F1)*)
1992*)

Vût‰í údaje v roce 1992 vyjadﬁují vysílací plochu
federálního programu F1 a ãeského programu
âTV danou objemem vysílání tﬁí vysílatelÛ
– âeské televize, âeskoslovenské televize
a Slovenské televize. Men‰í údaje vyjadﬁují objem
vysílání pouze âeské televize.

*)

Roky 1992, 1996 a 2000 byly pﬁestupné (tj. mûly
366 místo bûÏn˘ch 365 dní).
Zdroj: âT – Anal˘za programu a auditoria.
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Podíl studií na vysílací plo‰e âeské televize 1992–2001
(v hodinách a procentech)
âT1 (F1)*)
h
%

âT2 (âTV)*)
h
%

âT1 + âT2 (F1 + âTV)*)
h
%

1992*)

âST
Praha
Brno
Ostrava
Slovensko
Celkem

1 215
2 355
145
99
1 266
5 080

23,9
46,4
2,9
1,9
24,9
100,0

1
4 082
474
306
55
4 918

0,0
83,1
9,6
6,2
1,1
100,0

1 216
6 437
619
405
1 321
9 998

12,1
64,4
6,2
4,1
13,2
100,0

1993

Praha
Brno
Ostrava
Celkem

6 164
580
420
7 164

86,0
8,1
5,9
100,0

5 348
445
340
6 133

87,2
7,3
5,5
100,0

11 512
1025
760
13 297

86,6
7,7
5,7
100,0

1994

Praha
Brno
Ostrava
Celkem

8 066
393
301
8 760

92,1
4,5
3,4
100,0

5 928
359
289
6 576

90,1
5,5
4,4
100,0

13 994
752
590
15 336

91,2
4,9
3,8
100,0

1995

Praha
Brno
Ostrava
Celkem

7 945
398
266
8 609

92,3
4,6
3,1
100,0

6200
277
283
6760

91,7
4,1
4,2
100,0

14145
675
549
15369

92,0
4,4
3,6
100,0

1996

Praha
Brno
Ostrava
Celkem

8 110
391
223
8 724

92,9
4,5
2,6
100,0

5 906
312
246
6 464

91,4
4,8
3,8
100,0

14 016
703
469
15 188

92,3
4,6
3,1
100,0

1997

Praha
Brno
Ostrava
Celkem

7 996
450
303
8 749

91,4
5,1
3,5
100,0

6 189
309
277
6 775

91,4
4,5
4,1
100,0

14 185
759
580
15 524

91,4
4,9
3,7
100,0

1998

Praha
Brno
Ostrava
Celkem

7 781
545
434
8 760

88,8
6,2
5,0
100,0

6 706
310
253
7 269

92,3
4,2
3,5
100,0

14 487
855
687
16 029

90,4
5,3
4,3
100,0

1999

Praha
Brno
Ostrava
Celkem

7 992
463
305
8 760

91,2
5,3
3,5
100,0

7 824
509
304
8 637

90,6
5,9
3,5
100,0

15 816
972
609
17 397

90,9
5,6
3,5
100,0

2000

Praha
Brno
Ostrava
Celkem

7 870
482
432
8 784

89,6
5,5
4,9
100,0

7 977
430
377
8 784

90,8
4,9
4,3
100,0

15 847
912
809
17 568

90,2
5,2
4,6
100,0

2001

Praha
Brno
Ostrava
Celkem

7 906
396
458
8 760

90,3
4,5
5,2
100,0

8 058
381
321
8 760

92,0
4,3
3,7
100,0

15 964
777
779
17 520

91,2
4,4
4,4
100,0

Podíl studií na celkové vysílací plo‰e se v prÛbûhu
prvního desetiletí âeské televize stabilizoval. Od
poãátku nejvût‰í objem pﬁipadá na âT Praha;
od roku 1994 osciluje jeho velikost kolem 90 %
celkové vysílací plochy. Zb˘vající ãást zaji‰Èují
televizní studia v Brnû a Ostravû. V uplynulém
desetiletí do celostátního vysílání pﬁispûlo Brno
8049 hodinami a Ostrava 6237 hodinami.
V posledních letech pﬁíspûvek studií do
celostátního vysílání pﬁedstavuje v denním
prÛmûru zhruba 4,5 hodiny.

V roce 1992 tvoﬁí souhrn vysílací plochy studií
Praha, Brno a Ostrava podíl celkového objemu
vysílání âeské televize na federálním programu
F1 a na ãeském programu âTV.

*)

Roky 1992, 1996 a 2000 byly pﬁestupné (tj. mûly
366 místo bûÏn˘ch 365 dní).
Zdroj: âT – Anal˘za programu a auditoria.
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1. ãervence
âT zahájila zku‰ební titulkování
zpravodajsk˘ch poﬁadÛ pro nesly‰ící pomocí
teletextu

t e l e v i z e

Formování programové koncepce
Jiﬁí Pittermann, ﬁeditel programu

1. ãervence
první vydání publicisticko-zábavného cyklu
Politika pro kaÏdého aneb Horoskop (F1; v r.
1993 Horoskop vystﬁídán cyklem Kamelot)
1. ãervence
pﬁechod ze systému barevného vysílání
SECAM na systém PAL na okruhu âTV

(…) Viditelné prosazení pﬁedsevzaté programové koncepce je (a to i ve stabilizovan˘ch
televizních organizacích) dlouhodob˘ proces, natoÏ po tak totální promûnû spoleãenské
situace, k jaké do‰lo s listopadem 1989, po nûmÏ se na‰e televize ocitla v urãitém slova
smyslu v roce nula, postavena pﬁed nutnost zásadní transformace ideové a obsahové,
strukturální i personální, navíc v podmínkách legislativních nejistot a zmûn.
Na prahu roku 1992 se nicménû zdálo, Ïe jsou vytvoﬁeny nezbytné základní pﬁedpoklady
k pﬁece jen klidnûj‰í realizaci a zpﬁesÀování programov˘ch zámûrÛ formulovan˘ch je‰tû
v lÛnu âeskoslovenské televize, kdyÏ se uÏ v prÛbûhu roku 1991 zaãaly r˘sovat jak podoba, organizace a zpÛsob fungování budoucí âeské televize, tak její pﬁí‰tí postavení
jako média veﬁejnoprávního.
Podaﬁilo se, aspoÀ v hlavních zásadách, stanovit programové kompetence tﬁí vysílacích
subjektÛ v âeské a Slovenské Federativní Republice a systémovû i programovû zviditelnit usilování âeské televize, vzniklé k 1. lednu 1992.

 Receptáﬁ nejen na nedûli

Zatímco spoleãn˘ program F1 byl jako jeden z pﬁedpokládan˘ch integrujících faktorÛ federace sestavován z dohodnut˘ch podílÛ televizí obou republik a âeskoslovenské televize, vlastní program âeské televize âTV byl pojat jako kanál autonomní aÏ konkurenãní, pozvolna nacházející svou tváﬁ atypick˘m vysílacím schématem, pﬁevahou
pÛvodních ãesk˘ch poﬁadÛ i vûdomím závazkÛ k veﬁejnosti dan˘ch zákonem.
V roce 1992 se promûnil i obsah vysílání programu OK3, urãeného pÛvodnû k privatizaci, kter˘ byl pﬁi svém vzniku na jaﬁe 1990 koncipován jako mezinárodní: v roce 1992
se podstatnû zv˘‰il, jako ostatnû ve vysílání obou hlavních kanálÛ, podíl domácích
mimotelevizních, tzv. nezávisl˘ch, av‰ak ve skuteãnosti ponejvíce komerãních v˘robcÛ.
Jako perspektivní sluÏba veﬁejnosti se zaãalo, zaãlenûno do struktury âeské televize, profilovat stále se roz‰iﬁující vysílání teletextu.
V˘raznû se v roce 1992 zpevnilo zázemí pro zpûtné hodnocení vysílání, programu a jeho
skladby, zejména pokud jde o pﬁijetí diváky. V zájmu maximální dosaÏitelné objektivity
byly v˘sledky v˘zkumu a anal˘z z televizních pracovi‰È (vãetnû tiskového a dopisového
ohlasu) konfrontovány s údaji získávan˘mi na objednávku od nezávisl˘ch agentur.
Pﬁetrvával pﬁesto problém, jak pﬁi stávající organizaãní struktuﬁe a vymezení kompetencí
uplatÀovat závûry z interních i externích hodnocení a anal˘z operativnû a úãinnû v praxi.
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Televize, a to je zku‰enost obecnû známá v celém svûtû, je vystavena posudkÛm z ãasto
zcela protichÛdn˘ch úhlÛ pohledu a na základû nejrÛznûji motivovan˘ch kritérií a nárokÛ. Tím spí‰, jde-li o televizi veﬁejnoprávní, navíc monopolní, která musí vycházet
vstﬁíc nejrÛznorodûj‰ím a mnohdy nesluãiteln˘m poÏadavkÛm. Jistá tendence k programovému kompromisu a obecnû pﬁijatelnému zprÛmûrnûní byla tedy pﬁirozená. l tak
v‰ak anal˘za poﬁadÛ vysílan˘ch v roce 1992 dokazuje pﬁinejmen‰ím to, Ïe se âeská televize snaÏila, zejména na programu âTV, nezÛstávat dluÏna ani svému osvûtovému a kulturnímu poslání: dÛrazem kladen˘m na pûstování pÛvodní umûlecké a zvlá‰È dramatické
tvorby, zprostﬁedkováním nepopirateln˘ch hodnot ze zahraniãních i domácích mimotelevizních produkcí a koneckoncÛ i cílevûdomou, Ïel, ne vÏdy docenûnou sluÏbou kulturním a zájmov˘m men‰inám.

V˘raznû se v roce 1992 zpevnilo zázemí
pro zpûtné hodnocení vysílání, programu a jeho
skladby, zejména pokud jde o pﬁijetí diváky.
Rozhodnutí o rozdûlení republiky v polovinû roku 1992 vneslo ov‰em zásadnû nové momenty do pﬁedstav o programov˘ch v˘hledech âeské televize i jejím vysílání, zejména
pokud jde o návaznost na stabilizující se praxi, a v˘raznû prodlouÏilo pocit provizoria,
které zﬁejmû definitivnû pomine aÏ s novou mediální situací v roce 1994, kdy se zaãátkem vysílání celoplo‰ného soukromého kanálu vznikne konkurenãní prostﬁedí, jeÏ by
mûlo pﬁispût mimo jiné i k pﬁesnému sebedefinování v‰ech subjektÛ ‰íﬁících televizní
programy.
Roãenka âeské televize 1992

2. ãervence
v dÛsledku snahy ODS (a posléze i HZDS)
informovat veﬁejnost pohotovû
o probíhajících politick˘ch jednáních
docházelo na programu F1 k ﬁadû
operativních zmûn; pﬁedem nestanovitelné
zaãátky pﬁím˘ch pﬁenosÛ tiskov˘ch
konferencí a rozhovorÛ s pﬁedstaviteli obou
stran vedly k bezprecendentním krokÛm
v programové skladbû, napﬁ. k pﬁeru‰ení hry
Ferdinanda Peroutky ·Èastlivec Sulla
11.–12. ãervence
pﬁímé pﬁenosy Pucciniho opery Tosca (F1);
jednotlivá dûjství italská televizní spoleãnost
RAI vysílala z autentick˘ch prostﬁedí v ¤ímû
a v reálném ãase (první dûjství v sobotu 11.
7. od 12.00 z kostela S. Andrea della Valle,
druhé dûjství t˘Ï den od 20.15 z paláce
Farnese, tﬁetí dûjství v nedûli 12. 7. od 6.00
ráno z terasy Andûlského hradu a záznam
celého pﬁenosu od 22.30); autorem
a iniciátorem ojedinûlého a dlouho
pﬁipravovaného projektu, odmûnûného
posléze osmi prestiÏními televizními cenami
Emmy, byl producent Andrea Andermann
a âeská televize byla jedním z ﬁady
koproducentÛ
15. ãervence
v Televizním studiu Brno byly slouãeny dvû
tvÛrãí skupiny vûnující se publicistick˘m
a dokumentárním poﬁadÛm v jedinou, kterou
napﬁí‰tû vedla Vûra StaÀková
17. ãervence
Slovenská národní rada pﬁijala Deklaraci
o svrchovanosti Slovenské republiky; Václav
Havel oznámil abdikaci z funkce prezidenta
âSFR k 20. ãervenci, a tato funkce pak zÛstala
do rozdûlení federace na dvû samostatné
republiky neobsazena
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Nejsledovanûj‰í poﬁady zpravodajské, publicistické a dokumentární
Novoroãní projev prezidenta republiky
Volby 1992 – Vyhlá‰ení v˘sledkÛ
Delfíni – drezura snÛ (Fr)
Deník âST 365x
Zapomenutí muÏi
SS-3 (VB)
4000 m a pod moﬁem (JAP)
Marek, Îofka a já
Lámání chleba
Jsem pozitivní, Ïiju s AIDS
Receptáﬁ nejen na nedûli

P
F1
F1
F1
F1
F1
F1
âTV
âTV
F1
F1
F1

DA
1. 1.
7. 6.
1. 9.
–
5. 5.
16. 6.
17. 2.
8. 5.
2. 4.
2.12.
–

TVR
(v %)
60
55
49
45
40
38
35
34
34
33
32

KS
6,0
5,1
7,2
4,9
5,5
5,6
6,0
6,4
4,6
6,3
6,4

P
F1
F1
F1
F1
F1

DA
1. 1.
29. 9.
16.12.
4. 1.
18. 1.

TVR
(v %)
90
83
78
78
74

KS
7,1
6,0
7,1
6,8
6,5

TVR
(v %)
78
75
71
69
61

KS
6,7
4,7
6,1
7,6
5,7

Nejsledovanûj‰í filmy

1. srpna
generální ﬁeditel âeské televize Ivo Mathé
jmenoval nového ‰éfproducenta PCPP
(Producentské centrum pﬁevzat˘ch poﬁadÛ)
Jana Rube‰e, kter˘ ve funkci nahradil Karla
Kochmana a souãasnû opustil funkci
producenta ve tvÛrãí skupinû ã. 6 v PCUP
(Producentské centrum umûleck˘ch poﬁadÛ),
kterou dosud vedl spoleãnû s Vítûzslavem
S˘korou
1. srpna
Rada âT na návrh generálního ﬁeditele
jmenovala do funkce nového ﬁeditele
Televizního studia Brno ZdeÀka Draho‰e
26. srpna
pﬁedseda vlády âeské republiky Václav Klaus
a pﬁedseda vlády Slovenské republiky
Vladimír Meãiar podepsali v brnûnské vile
Tugendhat dohodu o rozdûlení
âeskoslovenska od 1. ledna 1993; v dÛsledku
to znamenalo také konec snahám
o transformaci federálních médií vãetnû
âeskoslovenské televize ve veﬁejnoprávní
instituce a jejich zánik
31. srpna
poprvé vysílány Supertipy âeské televize
(âTV)
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Vesniãko má stﬁedisková
Kamarád do de‰tû
Policajt v Beverly Hills (USA)
âekání do tmy (USA)
Îár tûla (USA)

Nejsledovanûj‰í seriály
Sever a Jih 1–17 (USA)
Dallas 1–29 (USA)
Co pﬁiná‰í ﬁeka II 1–2 (AUS)
Ptáci v trní 1–4 (USA)
Chobotnice IV 1–6 (IT)

P
F1
F1
F1
F1
F1

P = program, DA = datum, TVR = sledovanost, KS = koeficient spokojenosti
Zdroj: sociologick˘ v˘zkum âT (programové deníãky)
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Nejsledovanûj‰í zábavné poﬁady
Televarieté
Videostop 13x
Tutovka 13x
Finále Miss âSFR 1992
Kufr 13x

P
F1
F1
F1
F1
F1

DA
25. 12.
–
–
25. 4.
–

(v %)
81
75
73
70
67

TVR
KS
6,4
6,4
5,9
4,8
5,3

1. záﬁí
do vysílání byly zaﬁazeny nové jazykové
kurzy ‰panûl‰tiny, nûmãiny a francouz‰tiny
(âTV)
5. záﬁí
první vydání brnûnské dûtské soutûÏe Hip
hap hop (F1), která se vysílala do konce roku
1999
12. záﬁí
první vydání t˘deníku o hokeji Buly (F1)

Nejsledovanûj‰í sportovní poﬁady
ZOH Albertville – zahájení
ZOH Albertville – závûr
ZOH Alberville
LOH Barcelona – zahájení
MS v hokeji: âSFR-·v˘carsko

P
F1
F1
F1
F1
F1

DA
8. 2.
21. 2.
16. 2.
25. 7.
10. 5.

TVR
(v %)
58
57
50
48
43

KS
7,7
6,3
6,6
7,8
6,7

23. záﬁí
Karel Kühnl odstoupil z funkce pﬁedsedy
Rady âeské televize, nov˘m pﬁedsedou byl
zvolen Jiﬁí Grygar
30. záﬁí
funkci producentky (po boku Zity Drdové) ve
tvÛrãí skupinû ã. 17 v Producentském centru
publicistiky a dokumentaristiky opustila
Marie ·vehlová; od 1. 11. ji vystﬁídal Petr
Ladman

P = program, DA = datum, TVR = sledovanost, KS = koeficient spokojenosti
Zdroj: sociologick˘ v˘zkum âT (programové deníãky)

 Ptáci v trní
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11. ﬁíjna
Studio Kolumbus, veãer vûnovan˘ pûtistému
v˘roãí objevení Ameriky, kter˘ vznikl ve
spolupráci nûkolika tvÛrãích skupin z rÛzn˘ch
producentsk˘ch center, byl vysílán na
programu âTV od 18.20 h do 0.30
h (s dvacetiminutov˘m pﬁeru‰ením
Zpravodajstvím âTV)
8. listopadu
Computerworld, t˘deník zajímavostí z oblasti
poãítaãové techniky, byl nahrazen poﬁadem
Ze svûta poãítaãÛ (F1)
25. listopadu
Federální shromáÏdûní âSFR pﬁijalo ústavní
zákon o zániku âeské a Slovenské
Federativní Republiky (ã. 542/1992 Sb.), kter˘
stanovil, Ïe uplynutím dne 31. prosince 1992
âSFR zaniká
26. listopadu
zahájeno vysílání nového publicistického
cyklu Pres(s) (âTV), jehoÏ formát byl zaloÏen
na diskusi dvou moderátorÛ (Karla HvíÏìaly
a Lubo‰e Beniaka) s jedním hostem (cyklus
vysílán do 7. 12. 1993)
27. listopadu
Rada âeské republiky pro rozhlasové
a televizní vysílání udûlila FTV Premiéra,
spol. s r. o. licenci k regionálnímu
televiznímu vysílání v regionu Prahy
a stﬁedních âech (zahájení vysílání 20. ãervna
1993)

t e l e v i z e

Rada âeské televize
Jiﬁí Grygar, pﬁedseda Rady âT

(…) Prvním závaÏn˘m úkolem Rady âeské televize bylo jmenování generálního
ﬁeditele âeské televize. Navzdory ãasové tísni se Rada rozhodla vypsat v˘bûrové ﬁízení, do nûhoÏ se pﬁihlásilo 38 uchazeãÛ. Probûhlo ve dvou kolech
a skonãilo 23. bﬁezna 1992 jmenováním pana Iva Mathé.
Dal‰ím ze základních úkolÛ Rady âeské televize bylo projednání Statutu âeské
televize a jeho schválení 15. dubna 1992.
Od svého ustavení do konce roku 1992 mûla Rada âeské televize 21 plenárních
zasedání, uspoﬁádala jednu tiskovou konferenci a setkání s vedením âeské televize. S nov˘mi ﬁediteli a vedoucími pracovníky televizních studií v Brnû
a Ostravû jednala Rada na jejich pracovi‰tích.

Jde o záleÏitosti, které budou v˘raznû ovlivÀovat
charakter nového ãeského státu a jeho
smûﬁování k demokracii.
V souvislosti s pﬁipravovanou transformací rozhlasového a televizního vysílání
v âeské republice se Rada âeské televize zúãastnila ﬁady jednání s pﬁedstaviteli
âNR, Rady âeského rozhlasu, Rady âSFR pro rozhlasové a televizní vysílání,
Rady âeské republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, zpravodajské redakce
âeskoslovenské televize aj. Pﬁi tûchto jednáních prosazovala Rada âeské televize zavedení duálního systému (s moÏností vybírat si programy televizních
stanic veﬁejnoprávních a soukrom˘ch) s tím, Ïe programy veﬁejnoprávní televize by mûly b˘t ‰íﬁeny na dvou samostatn˘ch celoplo‰n˘ch okruzích. Rada
âeské televize je pﬁesvûdãena, Ïe koordinované, vzájemnû se doplÀující vysílání na dvou okruzích umoÏní plnit v potﬁebné míﬁe základní funkce veﬁejnoprávní televize – informovat, vzdûlávat, vychovávat a kulturnû bavit. (Komerãní
televize toto poslání nemá.) Jak to Rada âeské televize vyjádﬁila ve spoleãném
prohlá‰ení s Radou âeského rozhlasu 14. ﬁíjna 1992, uvûdomuje si ãím dál tím
jasnûji, Ïe jde o záleÏitosti, které budou v˘raznû ovlivÀovat charakter nového
ãeského státu a jeho smûﬁování k demokracii. K tomu chce rada zamûﬁit svou
ãinnost je‰tû soustavnûji a dÛslednûji neÏ dosud.
Roãenka âeské televize 1992
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První Rada âeské televize
(od 1. 2. 1992 do 31. 1. 1997)
První Rada âT byla zvolena âeskou národní radou podle zákona âNR ã. 483/1991 Sb., o âeské
televizi, ke dni 1. 2. 1992. Mandát rady vypr‰el 31. 1. 1997.

1992

1993

pﬁedseda
(do 23. 9.)
1. místopﬁedseda
(od 23. 9.)

1. místopﬁedseda

Jiﬁí Grygar
astrofyzik

1. místopﬁedseda
(do 23. 9.)
pﬁedseda
(od 23. 9.)

pﬁedseda

Jiﬁí Zajíc
publicista,
rozhlasov˘ redaktor

2. místopﬁedseda
(od 23. 9.)

místopﬁedseda
(od 2. 6. )
1. místopﬁedseda
(od 13. 10. )

Karel Kühnl
právník a ekonom

Karel Steigerwald
dramatik
a publicista

Jiﬁí RÛÏiãka
psycholog
Vladimír Svoboda
akademick˘ malíﬁ
Jan Trefulka
spisovatel
Franti‰ek Trnka
hudební skladatel
Jaromír Zemina
historik v˘tvarného
umûní

1995–1997
(do 31. 1.)

2. 6. rezignoval
na ãlenství

místopﬁedseda

2. prosince
Federální shromáÏdûní âSFR pﬁijalo zákon
o zru‰ení âeskoslovenského rozhlasu,
âeskoslovenské televize a âeskoslovenské
tiskové kanceláﬁe (ã. 597/1992 Sb.), kter˘ tyto
organizace ru‰il uplynutím dne 31. 12. 1992

zvolen 13. 10.
2. místopﬁedseda
(od 13. 10. )

Leopold Hajíãek
televizní Ïurnalista
Petr Fleischmann
politolog

1994

zvolen 9. 7.

15. 12. rezignoval
na ãlenství

4. prosince
rozhodnutím generálního ﬁeditele do‰lo
v âeské televizi k zásadní mzdové pﬁestavbû
platné od 1. 1. 1993
16. prosince
âeská národní rada pﬁijala Ústavu âeské
republiky s úãinností od 1. 1. 1993
22. prosince
âeská národní rada pﬁijala zákon o nûkter˘ch
opatﬁeních v oblasti rozhlasového
a televizního vysílání ã. 36/1993 Sb., jednu
z nejdÛleÏitûj‰ích novelizací mediálních
zákonÛ aÏ do roku 2001; zákon mj. na
poslední chvíli ﬁe‰il otázku provozování
vysílání na televizních okruzích po zániku
âST
31. prosince
konec existence âSFR, zánik federální
âeskoslovenské televize a federálního
televizního programu F1
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Z ocenûní roku 1992

Hledání ztraceného ãasu
Cyklus stﬁihov˘ch dokumentÛ, kter˘ ãerpá
z archivních zábûrÛ, uvádûn˘ filmov˘m
historikem Karlem âáslavsk˘m.
Scénáﬁ: Karel âáslavsk˘
Kamera: Václav Dort
ReÏie: Pavel Vantuch
Ocenûní: Prémie âeského literárního fondu
za rok 1992 pro Karla âáslavského

NûÏné hry
Televizní inscenace s pﬁíbûhem Ïivotní hry
dvou sester a jednoho vetﬁelce, která
poskytla velkou hereckou pﬁíleÏitost
Jaroslavû Adamové, Kvûtû Fialové a Josefu
Vinkláﬁovi.
Scénáﬁ: Anna Vovsová
Kamera: Vladimír Holomek
ReÏie: Zuzana Hojdová
Ocenûní: Tﬁi prémie âeského literárního
fondu za rok 1992 pro Jaroslavu Adamovou,
Kvûtu Fialovou a Zuzanu Hojdovou

Plivník
Televizní film pro dûti o ztﬁe‰tûn˘ch
nápadech Bûtky Koubové v podání Kláry
Jandové – komediální pﬁíbûh ze souãasné
vesnice.
Scénáﬁ: Dana Mare‰ová
Kamera: Franti‰ek Procházka
ReÏie: Libu‰e Koutná
Ocenûní: Hlavní cena na MTF v Montevideu
1992

Jáchymovská stigmata
Dokumentární film o vinû a trestu,
zachycující osudy b˘val˘ch jáchymovsk˘ch
politick˘ch vûznÛ.
Scénáﬁ: Pavel Hanu‰
Kamera: Libor Hlavat˘
ReÏie: Krist˘na Vlachová
Ocenûní: Zvlá‰tní cena poroty na
mezinárodním festivalu v Kago‰imû 1992

Evangelium podle past˘ﬁÛ
Pﬁíbûh dvou osamûl˘ch bratﬁí uprostﬁed
50. let, adaptace novely Jiﬁího Kﬁenka.
Scénáﬁ: Jiﬁí Kﬁenek
Kamera: Ivo Popek
ReÏie: Otakar Kosek
Ocenûní: Dvû prémie âeského literárního
fondu za rok 1992 – Otakaru Koskovi
(k poﬁadu bylo pﬁihlédnuto pﬁi ocenûní
reÏijní práce) a Ivo Popkovi; 3. místo na
festivalu v Banffu 1993

Volby naneãisto
Poﬁad z publicistického cyklu Buì zdráv,
ãlovûãe, kter˘ zachytil pokus o generální
zkou‰ku na skuteãné volby v jednom
ãeském mûstû, Tﬁeboni – s dvoumûsíãním
pﬁedstihem a s vyhodnocením v˘sledkÛ
podobn˘m jako pﬁi skuteãn˘ch volbách.
Scénáﬁ: Vladimír Branislav, Marie Kotrbová,
Eva Liãková
Kamera: Milan Dostál
ReÏie: Petr Burian
Ocenûní: Trilobit 1992 pro Vladimíra Branislava
(s pﬁihlédnutím k celému cyklu Buì zdráv,
ãlovûãe a poﬁadu Bájeãn˘ svût Jana Nedvûda);
Cena kﬁepelek âeského literárního fondu pro
Vladimíra Branislava a Marii Kotrbovou

Z oãí do oãí
Cyklus rozhovorÛ Antonína Pﬁidala
s pozvan˘mi hosty.
Scénáﬁ: Antonín Pﬁidal
Kamera: Milan Duda
ReÏie: Lubomír Wachtl
Ocenûní: Zvlá‰tní Pierot 1992 Antonínu
Pﬁidalovi

âeleì broukÛ finanãníkÛ
Bláznivá komedie z prostﬁedí velkého
mezinárodního hotelu. Pro televizi vyrobil
Krátk˘ film Praha, a. s.
Scénáﬁ: Milan LeÏák
Kamera: Jan Malíﬁ
ReÏie: Vít Olmer
Ocenûní: Zvlá‰tní cena poroty na
mezinárodním festivalu v Kago‰imû 1992

S˘pka
Dokument o galerii S˘pka na
âeskomoravské vysoãinû.
Kamera: Honza ·tangl
Scénáﬁ a reÏie: Pavel Jandourek
Ocenûní: Dvû prémie âeského literárního
fondu za rok 1992 – Pavlu Jandourkovi
a Honzovi ·tanglovi (k dokumentu bylo
pﬁihlédnuto pﬁi ocenûní vynikající
kameramanské práce)

Umûlec a ãlovûk Hugo Haas
Trojdíln˘ dokument pﬁibliÏující osobnost
herce Hugo Haase.
Scénáﬁ: Milan RÛÏiãka, Zdenûk ·tábla
Kamera: Václav Myslivec
ReÏie: Milan RÛÏiãka
Ocenûní: Dvû ceny Pierot 1992 – Milanu
RÛÏiãkovi a ZdeÀku ·táblovi

