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VÁŠ INFORMAČNÍ NÁSKOK

ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÉ TELEVIZE 2010
V roce 2010 oslaví zpravodajský program ČT24 pět let své existence. Během této doby se stal pilířem
zpravodajství České televize a do života obyvatel ČR přinesl možnost kdykoliv si naladit televizní zprávy
nebo zhlédnout řadu mimořádných událostí v přímém přenosu. To vše v nevídaném rozsahu a kontextu.
Zpravodajství ČT se opírá o tři základní principy:
Serióznost. ČT24 vybírá divákům zprávy dle společenské závažnosti a důležitosti. Přednost mají události
zasahující život velkého počtu lidí, ať se stanou kdekoliv na světě. Takovým zprávám je věnována maximální
pozornost a prostor. ČT24 přináší fakta, informace, analýzy, názory aktérů i odborníků a zprostředkovává
atmosféru v přímých přenosech a živých vstupech.
Nestrannost a fakta. Smyslem zpravodajství veřejné služby je nezaujaté vysílání, které nepodsouvá divákům
jednostranné a tendenční názory a zároveň nedeformuje fakta. Snaží se naopak přinášet maximální množství
informací a pestrou škálu pohledů a hodnocení, jež umožňují divákům získat všestranný a vyvážený pohled na
světové i domácí dění. Tato snaha o maximální míru objektivity a nestrannost se týká jak jednotlivých pořadů,
tak vysílání jako celku.
Inovace a mimořádná vysílání. Tým ČT24 sleduje trendy a nové formáty ve světových zpravodajských
programech a zavádí je do vysílání na základě osobních zkušeností nabytých u úspěšných projektů, k nimž patřila
například prezidentská volba v roce 2008. Inovace zpravodajského programu je permanentní, stejně jako vznik
nových pořadů, cyklů a proměny graﬁky. Největší důraz klademe na „breaking news“, tedy na rychlé mimořádné
vysílání a speciální projekty. Zpravodajství je program v pohybu a podléhá inovacím častěji a rychleji než jiné
oblasti televizního světa. ČT24 stojí od počátku na pružnosti a otevřenosti vůči změnám.
ČT24 se může spolehnout na profesionální tým dlouholetých novinářů, respektovaných moderátorů, editorů,
produkčních, režisérů, kameramanů, graﬁků a dalších složek, které jsou schopny vytvářet aktuální program
a přinášet zprávy v atraktivní podobě. Program se opírá o hustou síť regionálních zpravodajů, zahraniční
zpravodaje v sedmi zemích a desítky spolupracovníků po celém světě.
Nejdůležitější je u veřejné služby tohoto typu rovněž fakt, že o ČT24 stále stoupá zájem u diváků. Na konci roku
2009 sledoval zpravodajský program ČT téměř milion diváků denně. V lednu 2010 byl milion denně překročen
o 183 tisíc a trendy ukazují, že číslo poroste! Při událostech, jako jsou volby, je ČT24 dominantním médiem
poskytujícím informační servis. Právě to je její poslání a smysl.

Milan Fridrich
ředitel zpravodajství ČT
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PROGRAMOVÉ SCHÉMA A POŘADY

STUDIO 6

Ranní zpravodajský servis.
Vše, co byste měli vědět
o nadcházejícím dnu, než
odejdete z domova. Každou
půlhodinu svižný zpravodajský
souhrn včetně počasí, sportu
a dopravy z celé ČR. Ranní
události, Proﬁl a Peníze
jsou prestižní pilíře ranního
bloku, který informuje hutně
a stručně o nadcházejících
událostech dne.
Moderátoři: David Borek,
Daniela Písařovicová,
Jiří Václavek, Jolka Krásná,
František Lutonský,
Helena Šulcová
Premiéra: každý všední den od
6.00 do 9.00 na ČT24

PŘED POLEDNEM

Tříhodinový zpravodajský
proud navazující na Studio 6.
Zprávy, sport a počasí každou
půlhodinu, čtení ze zahraničního
tisku, ekonomický servis, burza
a osobnosti v roli moderátorů
v Rendez-vous. Dopoledne zvolní
tempo, ale zůstává servisem
aktualit a přímých přenosů
u událostí, které se rozjíždění na
počátku každého všedního dne.
V rubrice Světadíl o nevšedních
tématech pěti kontinentů a ve
futurologické půlhodince
Milénium o světě, který nás čeká
za padesát nebo sto let, nových
vědeckých objevech a cestách
napříč vesmírem.
Moderátoři: František Lutonský,
Patricie Strouhalová,
Veronika Paroulková
Premiéra: každý všední den
od 9.00 do 12.00 na ČT24

STUDIO BURZA

Informace o dění na
pražské Burze cenných
papírů i světových
akciových trzích z první
ruky. Moderní studio
v Burzovním paláci
vytváří zázemí pro
tým, který pravidelně
nejméně sedmkrát
denně přináší přehled
všeho důležitého,
co souvisí s cennými
papíry. Díky přímému
propojení Studia
burza s obchodníky
s akciemi komentují dění
v živých vstupech také
makléři pěti českých
společností. V dobách
velkých burzovních
výkyvů zpravodajství
operativně posilujeme
a Studio burza vstupuje
do vysílání ČT24 podle
potřeby.
Moderátoři:
Tomáš Kolbaba,
Michala Hergetová,
Sandra Parmová
Premiéra: každý všední
den v 9.27, 10.27,
v Poledních událostech,
13.27, 14.27 a 16.47
na ČT24

STUDIO ČT24

Odpolední blok rozhovorů, přímých
přenosů, živých vstupů, analýz, komentářů
a reportáží. Dynamický proud informací
o aktuálním dění ve čtvrthodinových cyklech
zpráv a zpravodajských rozhovorů. Editoři
ČT24 bedlivě sledují dění doma
i ve světě a operativně zařazují do vysílání
to nejdůležitější, včetně přenosů tiskových
konferencí prezidenta, vlády, ministerstev,
úřadů, soudů nebo politických stran
v Parlamentu ČR s následným komentářem
nebo analýzou odborníků.
Moderátoři: David Borek, Barbora Kroužková,
Jiří Petrovič a Jorga Hrušková
Premiéra: pondělí – pátek 13.00–16.00 na ČT24

POLEDNÍ UDÁLOSTI
Jedna z proﬁlových zpravodajských relací,
která přináší souhrn informací o dění v České
republice a ve světě – zprávy z ekonomiky,
kultury, burzy, sportu a počasí.
Moderátorka: Jitka Sluková
Premiéra: každý den ve 12.00 na ČT1 a ČT4

ODPOLEDNÍ UDÁLOSTI
Souhrn nejdůležitějších denních událostí
v hlavní zpravodajské relaci ČT24.
Moderátorka: Jitka Sluková
Premiéra: každý den v 16.00 na ČT24

UDÁLOSTI V REGIONECH
Hlavní zpravodajský souhrn regionálních
i lokálních událostí posledních 24 hodin.
Je postavený na reportážích a živých vstupech
z regionálních redakcí a studií ČT.
Premiéra: pětadvacetiminutový pořad je
vysílaný od 18.00 každý všední den ve třech
mutacích z trojice studií (Praha, Brno, Ostrava)
a o víkendu v celostátním vydání na ČT24

EKONOMIKA ČT24

EKONOMIKA+

EKONOMIKA + VÍKEND
Ekonomika s nadhledem. Souhrn všech pěti
reportáží pořadů Ekonomika+ z uplynulého
týdne je určen hlavně těm divákům, kteří
nemohou pravidelně sledovat aktuální
ekonomické zpravodajství.
Moderátoři: Veronika Kvaková a Petr Janeček,
Veronika Marková a Jaroslav Kramer
Premiéra: v sobotu ve 13.10 na ČT24

Jedná se o cyklus desetiminutových velkých
reportáží. Sledujeme nové trendy a vyjíždíme
za inspirativními a zajímavými lidmi a jejich
příběhy, projekty, úspěchy i starostmi.
Reportáže představují ekonomický život v době
krize ve městech i na venkově. Jsou unikátním
svědectvím těch, kteří něčeho dosáhli.
Reportáže mají podtituly: Kariéra, Malý byznys,
Manažerská štafeta, Sonda a Století žen.
Premiéra: každý všední den v 9.45, 17.20
a 21.50 na ČT24

Peníze v hlavní roli. Relace představuje
aktuální dění na ekonomické scéně. Reportéři
Ekonomické redakce denně ve dvou souhrnech
prezentují makroekonomické rozbory,
kroky vlád a centrálních bank, daně, měny,
podnikání, výsledky ﬁrem, zprávy z akciových
trhů, marketing, tržní souboje, regionální
ekonomiku, ceny, platy, domácí rozpočty…
Reportáže a rozhovory s ministry, předními
českými i zahraničními manažery, analytiky
a dalšími hráči, kteří hýbou světem byznysu.
Moderátoři: Michala Hergetová, Daniela
Písařovicová, Přemysl Čech, David Borek
Premiéra: každý všední den v 16.32 a ve 21.10
na ČT24

INTERVIEW ČT24

Exkluzivní hosté
prezentovaní
v nejdelším rozhovoru
jeden na jednoho
na ČT24. Jedná se
o osobnosti, které
stojí ve středu
zájmu veřejnosti,
nepřehlédnutelné
individuality pokládané
za autority.
Moderátoři:
Daniela Drtinová,
František Lutonský
Premiéra: každý všední
den v 17.33 na ČT24

UDÁLOSTI

Hlavní zpravodajský souhrn událostí dne očima zpravodajství ČT.
Relace obsahuje zásadní příspěvky připravené reportéry
mateřské pražské redakce, regionálních studií a zahraničních
zpravodajů. Aktuální události posledních hodin jsou
zprostředkovávány divákům v živých vstupech. Hlavní
zpravodajská relace s nejdelší tradicí v zemi promlouvá k divákům
prostřednictvím tří dvojic zkušených moderátorů.
Moderátoři: Marcela Augustová, Jolana Voldánová,
Iveta Toušlová, Bohumil Klepetko, Josef Maršál, Roman Pistorius
Premiéra: každý den v 19.00 na ČT1 a ČT24

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
Předpověď počasí pro ČT1 a ČT24 připravuje tým zkušených
meteorologů. Pravidelně je aktualizována předpověď pro
celou Českou republiku na příštích šest dní. Vlastní komentář
doplňují záběry z družic, radarů nebo modelový pohyb
oblačnosti a srážek. Po hlavní zpravodajské relaci Události se
pravidelně objevuje dokonce meteorologická prognóza až
na 9 dní. Diváci se dozvědí i to, jaké počasí je může potkat při
návštěvě významných světových metropolí. Samozřejmostí
jsou předpovědi pro české, moravské a slezské regiony.
V sezoně je aktualizovaná předpověď počasí také pro letní
evropská letoviska a zimní lyžařská střediska. Hlavním
zdrojem informací je Český hydrometeorologický ústav,
který je zároveň garantem dodržení všech metodických
postupů podle pravidel Světové meteorologické organizace
při měření meteorologických prvků a přípravě obrazových
informací.
Moderátoři: Pavel Karas, Taťána Míková, Alena Zárybnická
Premiéra: ČT24 a ČT1 17.55, 19.50

POČASÍ VE SVĚTĚ
Každý den se ve světě odehrává nespočet příběhů, jejichž
zrod ovlivňuje počasí. V pořadu Počasí ve světě vám
zprostředkujeme pohled na místa, kde atmosférické jevy
rozhodně stojí za pozornost. Zprávy o počasí přitom můžete
sledovat jak očima televizní kamery, tak prostřednictvím
družicových a radarových záběrů z vesmíru. Navíc lze vše
vnímat i prostřednictvím názorných 3D graﬁckých průletů
nad zeměkoulí.
Moderátoři: Pavel Karas, Taťána Míková, Marie Odstrčilová,
Tereza Pultarová, Barbora Tobolová, Alena Zárybnická,
Michal Žák
Premiéra: každý den v 18.40 na ČT24

Nejstarší a nejrozsáhlejší sportovní
zpravodajský pořad v televizní historii
u nás, vysílaný nepřetržitě od roku 1956.
Přináší aktuální denní zpravodajství
z domácího a zahraničního sportu. Každý
den nabízí exkluzivní sportovní zpravodajství
profesionálního týmu komentátorů
a sportovních novinářů České televize.
Moderátoři: Stanislav Bartůšek,
Kateřina Nekolná, Vojtěch Bernatský
Premiéra: každý den v 19.35 na ČT1 a ČT24

BRANKY, BODY, VTEŘINY

HYDE PARK
První komplexně interaktivní
televizní pořad v Česku. Každý
všední den se mohou diváci
zeptat hosta pořadu na vše,
co je zajímá a využít i možnosti
komentovat aktuální dění. Hlavní
aktér dne usedá ve studiu nejen
proti moderátorovi, ale musí se
vyrovnat rovněž s argumenty svých
oponentů z řad diváků, kteří se
tak stávají spolutvůrci pořadu.
Umožňují to nejen živé telefonáty
a zasílání sms zpráv, ale i moderní
komunikace prostřednictvím
sociálních sítí, jako jsou Facebook
nebo Twitter. Diváci mohou využít
také portálu You Tube a nahrát
svůj videodotaz. Další oponenty
vyhledává náš mobilní tým. Zájemci
vstupují do vysílání přímo z místa
prostřednictvím přímých přenosů
z měst i vesnic po celé zemi.
Moderátoři: Daniel Takáč,
Pavlína Kvapilová
a Jaromír Bosák
Premiéra: každý všední den
ve 20.10 na ČT24

UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE

Uplynulý den v souvislostech. Hodinový prestižní analytický pořad s tradicí, který
vedle přehledu faktů události také analyzuje a komentuje s exkluzivními hosty.
Politika, byznys, kultura, společenské trendy a sport v širším kontextu. To vše tvoří
náplň zavedené relace, jejímiž hosty jsou odborníci i aktéři významných událostí
ve studiu i v telemostech. Nejdelší zpravodajské relace v ČR je postavena na trojici
zkušených moderátorů a podrobnějším pohledu na domácí i světové dění.
Moderátoři: Daniela Drtinová, Jakub Železný, Martin Veselovský a tým připravující
zprávy dne
Premiéra: každý všední den ve 22.00 na ČT24

NOČNÍ UDÁLOSTI

Poslední souhrnná zpravodajská relace dne.
Třicetiminutový souhrn dění aktualizovaný
o večerní a pozdní události v reportážích
a živých vstupech.
Moderátoři: Marcela Augustová,
Jolana Voldánová, Iveta Toušlová,
Bohumil Klepetko, Josef Maršál,
Roman Pistorius
Premiéra: každý den ve 23.00 na ČT24

Z Brna, Ostravy i Prahy se zajímavými
hosty nad tématy, která se nedostanou
do hlavních zpravodajských relací,
ale mají přesto celospolečenský
význam.

PŘED PŮLNOCÍ

Premiéra: každý všední den od 23.30
na ČT24

Reportážní pozvánky k výletům na nejzajímavější místa České republiky
si našly v nedělním dopoledním čase nezanedbatelný počet skalních
příznivců. Zavedou vás na neobvyklá místa celé České republiky –
na hrady a zámky, do netradičních muzeí nebo na malebné vrchy.
Projdete se také historickými městečky a zavítáte k nejrůznějším
unikátním přírodním i lidským výtvorům. Takřka nevyčerpatelná
studnice témat se v posledních letech dostává k divákům i v knižní
podobě, přičemž vyšlo už 9 dílů (nepočítaje speciály), jež lze právem
označit jako bestsellery.
Moderátoři: Josef Maršál, Iveta Toušlová
Premiéra: v neděli v 10.00 na ČT1

TOULAVÁ
KAMERA

Týdenní reportážní ohlédnutí za fenomény
a reáliemi posledního půlstoletí v naší zemi je
umožněno bohatým archivním zázemím České
televize. Pro pořad je příznačný kritický přístup
k éře totalitního režimu, který je však zároveň
konfrontovaný s tehdejší mnohovrstevnatou
realitou. Právě ona umožňovala mnoha
občanům žit si svůj obyčejný život stranou
ubíjející politické reality.
Moderátorka: Martina Vrbová

RETRO

Premiéra: každou neděli odpoledne na ČT1

PŘED 25 LETY
Sestřih toho nejzajímavějšího ze zpravodajského
vysílání totalitní Československé televize.
Neopakovatelný výběr, neopakovatelné zpracování
a neopakovatelný jazyk reportáží vracejí diváky
do autentických kulis éry normalizace. V žádném
případě nejde o propagaci komunismu, ale
o prezentaci dnes už historických záznamů, které
umožňují srovnání tehdejší a dnešní doby v mnoha
rovinách. Televizní noviny a Aktuality staré čtvrt
století jsou zároveň unikátním dokladem složité cesty
vedoucí k znovunastolení demokracie v roce 1989.
Premiéra: každý den od 18.50 na ČT24

ARCHIV ČT24
Archiv ČT24 přináší střihové dokumenty k různým tématům.
Vychází jednak z Československých ﬁlmových týdeníků, jednak z archivu
zpravodajství České televize. Obsahově se týdeník věnuje aktuálním
událostem i nadčasovým tématům, jako jsou volby, ustavení vlád, návštěvy
významných osobností, důležité historické události a podobně. Přinese
také volný seriál Desítkové roky a připomene důležité události roku 1990,
v němž se začala utvářet podoba obnovené demokracie.
Premiéra: v sobotu ve 21.05 na ČT24

NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
Záměrem autorů je prostřednictvím klasického dokumentárního ﬁlmu nejen objevovat nové či zapomenuté hrdiny,
ale také na pozadí dramatických událostí dvacátého století postihnout různé typy hrdinství. Každá vybraná osobnost z doby
totalitních i demokratických režimů reprezentuje nejen svůj vlastní nezastupitelný životní úděl, ale také se v jejím pohnutém
osudu zrcadlí doba, v níž se do „dějinné pasti“ dostala. Tvůrci nehledají jen klasické hrdiny, kteří se chopili zbraně, ale snaží se
ukázat i další polohy hrdinství – například schopnost lidí vyrovnat se s krutým osudem a zachovat si svou tvář.
Premiéra: každé pondělí v 21.00 na ČT2

Publicistický deník zaměřený na spotřebitelské
a občanskoprávní problémy, jehož základem
jsou reportáže podle námětů zaslaných diváky.
Zabývají se ochranou práv spotřebitelů,
sousedskými vztahy, problémy mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli, majiteli domů
a nájemníky apod.
Moderátoři: Iveta Fialová, Vlado Štancel
Premiéry:
Černé ovce pondělí až čtvrtek v 18.25 na ČT1
Bílé ovce pátek v 18.25 na ČT1

ČERNÉ OVCE (BÍLÉ OVCE)

HISTORIE.CS

Koncipovaná diskuse historiků, publicistů,
sociologů, ekonomů a dalších odborníků
věnovaná na jedné straně významným
historickým událostem Československa od
doby jeho vzniku, na straně druhé i neznámým
skutečnostem, souvislostem a dobovým
kontextům. K dokreslení a dokumentaci
je bohatě využíváno video a audioarchivů,
dotáček a vzpomínek pamětníků.
Moderátor: Vladimír Kučera
Premiéra: každý čtvrtek v 21.00 na ČT2

OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE
Hlavní diskusní pořad České televize, který se věnuje zásadním
aktuálním politickým, ekonomickým a společenským tématům
a problémům. Hosté čelí tvrdým otázkám i politickým nebo odborným
oponentům. Nedílnou součástí pořadu jsou i rozhovory a debaty
s osobnostmi evropského a světového formátu. Pořad je pilířem ČT24
a generátorem vlastních zpravodajských informací.
Moderátor: Václav Moravec
Premiéra: ve 12.00 na ČT1 a ČT24

OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE
SPECIÁL
Mimořádný projekt před volbami do Poslanecké sněmovny,
krajských zastupitelstev nebo Evropského parlamentu V roce 2010
odvysílá ČT1 a ČT24 patnáct dílů před volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Na pódiu čelí otázkám
moderátora krajští volební lídři těch stran, které patří podle dvou
na sobě nezávislých průzkumů zadaných Českou televizí k favoritům
voleb. Zároveň konfrontují vlastní postoje s názory politických
protivníků a skládají účty ze svého politického působení předním
osobnostem daného regionu. Slovo mají i diváci ČT1 a ČT24, kteří
posílají videodotazy prostřednictvím internetového portálu
You Tube.
Moderátor: Václav Moravec
Premiéra: od února do května na ČT1 a ČT24 od 21.00

Kauzy, příběhy a rozhovory. Aktuální
publicistický magazín. Tým reportérů
České televize přináší politické, ekonomické
i společenské kauzy, hledá zajímavé
lidské příběhy a natáčí unikátní rozhovory.
Investigativní reportáže z domova i ze zahraničí
komentují jejich aktéři či významné osobnosti
přímo ve studiu. S redakcí spolupracuje řada
renomovaných českých i zahraničních novinářů.
V současnosti jde o jediný investigativní pořad
na domácí televizní scéně.
Moderátor: Marek Wollner
Vysíláme v pondělí ve 21.30 na ČT1

REPORTÉŘI ČT

Moderátoři: Tomáš Šponar a Vendula Krejčová
Premiéra: v neděli v 10.30 na ČT1

OBJEKTIV

Nejstarší cestovatelský magazín na českém mediálním trhu se vysílá více než dvacet let. Má za sebou bezmála třináct set
vydání a pět tisíc reportáží z celého světa. Objektiv dlouhodobě drží pozici jednoho z nejúspěšnějších „nezpravodajských“
projektů veřejnoprávní televize a pravidelně se umisťuje mezi nejsledovanějšími deseti pořady České televize stejně jako
nejsledovanějšími dvaceti pořady všech TV stanic. Televizní projekt doplňuje i úspěšná knižní edice.

EVROPSKÉ UDÁLOSTI
Týdeník pojednává o událostech, které
ovlivňují život v Evropě a jejím okolí.
Perspektiva záběru se od hlavních
zpravodajských relací liší – jde o hlubší pohled
a detailnější analýzu důležitých politických,
hospodářských a společenských jevů.
Moderátoři: Zdeněk Velíšek, Hana Scharffová,
Adam Kautský
Premiéra: v sobotu v 15.30 na ČT24

PRIZMA
Týdeník, který je unikátní tím, že zpracovává
vědecká témata populární formou, přijatelnou
pro většinového diváka,. Nejde o odborný
pořad určený profesionálům, přesto
přináší informace o zajímavých nápadech
a nevšedních objevech.
Dramaturg a moderátor: Lucie Horáčková,
Pavel Šimek
Premiéra: v sobotu v 18.35 na ČT24

DW – EUROPEAN JOURNAL
Půlhodinový magazín, převzatý od německé
stanice, nabízí zajímavé reportáže z různých
zemí viděné očima zpravodajů prestižní
mediální společnosti.
Premiéra: každou sobotu v 16.33 na ČT24

168 HODIN
Uplynulý týden ve zpětném zrcátku zpravodajství ČT
s nadhledem a vtipem. V této podobě existuje už tři
roky populární pořad 168 hodin, který se na události
dívá s odstupem a nabízí jejich širší kontext v delších
originálních reportážích.
Moderátorka: Nora Fridrichová
Vysílání: vždy v neděli ve 21.30 na ČT1,
ve 22.30 na ČT24

FILM 2010
FILM 2010 je diskusní týdeník zaměřený na aktuální
ﬁlmové dění. Vysílaný vždy živě, společně s hosty
zpravodajské stanice ČT24. Filmový týdeník se zabývá
všemi žánry – sleduje ﬁlm hraný, dokument, stejně
jako animovaný a krátký ﬁlm.
Moderátorka: Jolka Krásná

Design © Zuzana Lednická/Studio Najbrt/2009

Premiéra: vždy v sobotu v 11.05 na ČT24

PORTÁL ČT24
ANEB WWW.CT24.CZ
Portál ČT24 vznikl stejně jako stejnojmenný
zpravodajský program 2. května 2005.
Internetové stránky www.ct24.cz jsou od této
doby nedílnou součástí zpravodajství České
televize. Jde o plnoformátový zpravodajský
web s živým vysíláním v televizní kvalitě. Vedle
zpráv plní web ČT24 také funkci archivu.
Pro přehlednost je každá důležitá informace
opatřena vlastním videomateriálem a
návštěvník se na webu snadno orientuje
i v archivu pořadů stanice ČT24. Součástí
archivu nejsou pouze zpravodajské relace.
Největší vytíženost zaznamenal portál v roce
2009 během českého předsednictví Evropské
unii. Tehdy byla zřízena speciální stránka, aby
byla informovanost diváků maximální.
Podobně důležitou roli sehrály internetové
stránky ČT24 také při informování o
nejdůležitějších vnitropolitických událostech
posledních let a při významných zahraničních
návštěvách. Jedná se především o návštěvy
amerického prezidenta Baracka Obamy nebo
papeže Benedikta XVI. v České republice.
Významnou roli sehrál zpravodajský web
ČT24 také při zpravodajském pokrytí ničivých
přírodních katastrof, jako byly povodně,
řádění uragánu Katrina na Floridě, tsunami
v jihovýchodní Asii nebo zemětřesení na Haiti.
Sledovanost portálu ČT24 se pravidelně
zvyšuje. Jestliže v roce 2008 činila průměrná
měsíční návštěvnost stránek portálu

ČT24 570 000 RU (tzv. originálních
návštěvníků), v roce 2009 se vyšplhal tento
průměr na hodnotu 797 000 návštěvníků.
V roce 2010 očekáváme další růst, a to
i v souvislosti s chystanými speciálními edicemi
a změnou vizuální podoby webu.
U příležitosti voleb do Poslanecké sněmovny
PČR vzniká pod taktovkou ČT24 historicky
první zcela speciální portál www.volbyct24.cz,
který bude shromažďovat informace
o předvolebním vysílání. Vznikne tak unikátní
informační servis.
V roce 2010 budou rovněž spuštěny originální
interaktivní stránky proﬁlových pořadů
Hyde park, Studio 6, Ekonomika ČT24
a Události, komentáře.

NOVÁ GRAFIKA ČT24
Modernizace vizuálního stylu ČT24
a nová graﬁcká podoba pořadů je dílem
spolupráce řady odborných profesí, které
má Česká televize v současnosti interně
k dispozici. Výtvarné a koncepční řešení
bylo navrženo v oddělení Centra vizuální
prezentace ČT (CVP) pod vedením
Pavly Hromkové a kreativní direkcí
artdirektora ČT24 Alana Záruby, který měl
celý projekt od dubna 2009 na starosti.
Kreativní tým ČT dále tvoří autoři
graﬁcké podoby jednotlivých pořadů:
Jaromír Vondrák (Události), Libor Nevrkla
(Ekonomika 24, Ekonomika + a Studio
burza) a Miroslav Žáček (Hyde park).
Postprodukční spolupráci na realizaci
graﬁcké výbavy zajistili David Vrubel
a Jakub Sporek (3D), Petr Šajner,
Kamil Svoboda, Marek Machota
a David Jones (2D). Autorem nové hudby
je skladatel Karel Havlíček. Produkčně byl
celý projekt zajištěn šéfproducentkou CVP
Miroslavou Bláhovou.
Kompletní technické zajištění, implementace
kreativních návrhů pro on-air graﬁku
v systému ORAD a dotažení celého
projektu do procesu ve vysílání byly
zajištěny Graﬁckým centrem ČT pod
vedením Zbyňka Loudy a interním týmem
systémových specialistů Davida Krameše,
Michala Šmucra, Václava Bígla, produkčně
vedeným Dagmarou Šperlovou.

ROK 2010 NA ČT24 – SUPERVOLEBNÍ ROK A PROJEKT DEMOKRACIE: ROK PRVNÍ
Rok 2010 bude supervolební. Květnové volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, volby do obecních samospráv a do Senátu PČR
přinášejí televizi veřejné služby výzvu, aby ukázala, co umí. Zpravodajství ČT
přitom chystá historicky největší sérii předvolebních speciálů a debat.
Klasický formát – Otázky Václava Moravce Speciál na ČT1 a ČT24 – k volbám
do Poslanecké sněmovny PČR bude mít patnáct dílů, vysílaných z každého
regionu s možností videodotazů diváků z portálu You Tube. V interaktivním
Hyde parku na ČT24 dostanou postupně prostor předsedové všech
kandidujících stran. V Událostech, komentářích se střetnou tentokrát
v duelech lídři kandidujících formací. Atraktivní sedmidílná Ekonomická
inventura se bude soustředit na žhavé problémy současnosti. Vůbec poprvé
se chystá speciální volební web www.volbyct24.cz, kde najdou diváci vše
potřebné k orientaci v předvolebním vysílání ČT24. Zcela jinak a nově bude
ČT24 prezentovat předvolební vysílání, modernizován je i vizuální styl pro
mimořádná vysílání.
ČT24 přitom bude nadále vysílat běžné zpravodajství, informace o dění na
domácí politické scéně.
Projekt Demokracie: Rok první se ohlédne dvacet let zpátky. Naváže
na loňské retrospektivní pásmo 20 let svobody. Rok 1990 byl rokem
budování demokratického státu. Projekt divákům připomene porevoluční
reformní začátky, dny, kdy se psaly dějiny, měnící po krůčcích někdejší
postkomunistickou zemi ve standardní evropskou demokracii patřící do EU
a NATO.
Proč se ČT24 tak silně věnuje mimořádným projektům? Protože právě ony
jsou pilířem atraktivity a úspěchu ČT24 u diváků. Televize veřejné služby jejich
prostřednictvím předkládá divákům komplexní obraz skutečnosti. V aktuálním
autentickém přenosu, analýze, komentáři a diskusi ve stylu „tady a teď“.
Loňský rok je toho důkazem. ČT24 v rámci cyklu V čele Evropy odvysílala
přibližně 400 hodin přímých přenosů a mimořádných vstupů ze všech koutů

kontinentu. Vysílali jsme z Bruselu, Štrasburku, Prahy, ale i z regionů České
republiky. ČT24 byla na jednáních Evropského parlamentu i Evropské komise.
Cyklus 20 let svobody, zaměřený na dvacáté výročí pádu totalitního režimu,
znamenal dvacet hodinových speciálů, které mimo jiné připomněly petici
Několik vět, volbu Václava Havla prezidentem ČSSR 29. prosince 1989, pád
Berlínské zdi, výročí 17. listopadu 1989.
Mimořádná vysílání jsou neodmyslitelnou součástí existence a tváře ČT24.
Vedle standardních pořadů lze mimořádné projekty označit za „zlatý fond“
zpravodajského programu. K nejsledovanějším událostem uplynulého
roku patřila dubnová návštěva amerického prezidenta Baracka Obamy
v Praze a následně i zářijová cesta papeže Benedikta XVI. do naší vlasti.
Ostře sledované bylo i jednání Poslanecké sněmovny o rozpočtu, hlasování
o nedůvěře vládě, řízení Ústavního soudu a další témata. ČT24 se díky nim
dostala v denním podílu celkové sledovanosti nad 4 %, což je u tematické
stanice ojedinělý výkon.
Rok 2009 byl rokem vyproﬁlování ČT24 v rámci ČT, zpevnění osy programu
a deﬁnitivního vyjasnění vize dalšího vývoje.
Rok 2010 je rokem interaktivity, nové graﬁky, nového webu a nových
pořadů. Rok 2010 je rokem propojení vysílání ČT24 a stejnojmenného portálu
www.ct24.cz s novými sociálními sítěmi, jakými jsou Facebook nebo Twitter.
Spolupracujeme však i s Googlem a portálem You Tube. Videodotazy z You
Tube jsou nyní nedílnou součástí předvolebních Otázek Václava Moravce
Speciál, ale interaktivita ČT24 bude pokračovat i v jiných formátech. Program
na ČT24 se dynamicky doplňuje a ovlivňuje, maximálně se otevírá novým
komunikačním možnostem, aby se vztah diváka a programu upevňoval.
Zkušenosti minulých pěti let potvrzují správnost orientace na mimořádná
vysílání a programovou i myšlenkovou otevřenost. Věříme, že rok 2010 bude
divácky ještě atraktivnější než ty minulé a ČT24 chce být ještě kvalitnější
službou veřejnosti.
Milan Fridrich

OCENĚNÍ REDAKCE ZPRAVODAJSTVÍ ČT V ROCE 2009
Otázky Václava Moravce, publicistický diskusní
pořad

Fokus ČT24 – Winton Train, zpravodajský pořad
(režie B. Vostal)

–

–

–

TýTý 2008 (slavnostní vyhlášení 18. dubna 2009)
anketa o nejpopulárnější osobnosti televizní
obrazovky Týdeníku Televize za uplynulý rok –
Osobnost televizní publicistiky – Václav Moravec
Výroční televizní cena, ocenění ČFTA, Elsa 2009
(slavnostní vyhlášení 12. prosince 2009 na ČT2
od 20.00) – Moderátor: Václav Moravec

Neznámí hrdinové, publicistický cyklus
Skupina Samozvanci (Jiří Fiedor, Martin Fišer,
Zbyněk Hejda, Vladimír Hendrich, Michal
Matzenauer, Josef Mlejnek a Petr Šafařík) hlásící
se k odkazu ﬁlmové kritiky Andreje Stankoviče
udělila (30. června 2009) zvláštní cenu redakci
aktuální publicistiky ČT za cyklus Neznámí
hrdinové – Čestné uznání Andreje Stankoviče

(Bez)dlužníci, dvoudílná reportáž publicistického
cyklu Reportéři ČT
–

–

Cena Mezinárodního festivalu dokumentárních
ﬁlmů v Jihlavě (13. ročník, říjen, listopad
2009) a týdeníku Respekt za nejlepší televizní
videoreportáž roku – reportér David Macháček
Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené
občany při příležitosti Mezinárodního dne osob
se zdravotním postižením (16. ročník, 4. prosince
2009), kategorie televizních pořadů – 2. cena –
reportér David Macháček

Dolomitenmann 2008, sportovní pořad
(režie P. Musil)
–

Mezinárodní festival outdoorových ﬁlmů 22 měst
ČR, vyhlášení výsledků Praha (7. ročník, prosinec
2009), v kategorii dobrodružný a extrémní
sportovní ﬁlm – 3. místo

Sportﬁlm Liberec 2009 – World Ficts Challenge
(12. ročník, říjen 2009) – Cena poroty – Marek
Holeček za neformální komentář a kameru
v extrémním prostředí, jak se projevily ve snímku

Začalo to U černého koně, sportovní pořad
(režie I. Stehlík)
–

–

scénář, kamera, střih, režie Jan Bradáč, reportér
krajské redakce zpravodajství ČT České
Budějovice, který studuje (v kombinované formě
studia) Fakultu multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde snímek
vznikl

Výroční televizní cena, ocenění ČFTA, Elsa 2009
(slavnostní vyhlášení 12. prosince 2009 na ČT2
od 20.00) – Magazín

Toulavá kamera, zpravodajský pořad, mozaika
z regionů
–

MFF evropského umění Arts & ﬁlm Telč
(5. ročník, červen 2009), kategorie Architektura
a design – 3. místo

V divokých peřejích Colorada, sportovní pořad
(TS Ostrava, režie M. Hýža)
–

Sportﬁlm Liberec 2009 – World Ficts Challenge
(12. ročník, říjen 2009) – vítěz kategorie
Reportáží

V hlavní roli Gustáv Husák (dokument R. Sedláčka
a M. Kubala)
–

Festival vědecko-populárních ﬁlmů Academia
ﬁlm Olomouc (44. ročník, duben 2009) –

Sportﬁlm Liberec 2009 – World Ficts Challenge
(12. ročník, říjen 2009) – Cena Jiřího Kössla,
udělena na základě doporučení poroty Českou
olympijskou akademií

Hámoty Václava Rožánka

Retro, publicistický magazín

Dotknout se nebe, sportovní pořad
(režie K. Jonák)
–

soutěžní nominace na Mezinárodní televizní
festival Bar‚ Černá Hora (16. ročník, říjen 2009)

Cena časopisu Dějiny a současnost za nejlepší
český dokument v oblasti humanitních
a společenských věd

–

MFF evropského umění Arts & ﬁlm Telč
(5. ročník, červen 2009), kategorie Výtvarné
umění ve všech oblastech a oborech – 2. místo

Redaktor ČT Antonín Bruštík získal Novinářskou
křepelku 2008
Cenu pro novináře do 33 let Antonínu
Bruštíkovi udělila (19. 5. 2009, Havlíčkův Brod)
Nadace Českého literárního fondu za televizní
zpravodajství v regionu Karlovarska s výrazným
celospolečenským přesahem

KONTAKTY
Česká televize
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
tel. 261 131 111
Redakce zpravodajství ČT Praha
tel. 261 135 396, fax 261 212 262,
info@ceskatelevize.cz,
ctnamety@ceskatelevize.cz
Redakce aktuální publicistiky ČT Praha
tel. 261 135 572–3, fax 261 135 481,
info@ceskatelevize.cz,
ctnamety@ceskatelevize.cz
Redakce sportu ČT Praha
tel. 261 135 007, fax 261 222 024,
info@ceskatelevize.cz
Redakce zpravodajství TS Brno
tel. 542 132 132, fax 542 212 351,
rz-brno@ceskatelevize.cz
Redakce zpravodajství TS Ostrava
tel. 596 201 421, fax 596 118 703,
report@ceskatelevize.cz
Divácké centrum ČT Praha
tel. 261 136 113, fax pro neslyšící 261 014 101,
info@ceskatelevize.cz,
kontakt prostřednictvím SMS 739 524 444

