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Roãenka
âeské televize

poslání
Posláním âeské televize je slouÏit vefiejnosti svobodnou
a nezávislou tvorbou televizních programÛ a jejich ‰ífiením
na celém území âeské republiky

finanãní zdroje
Zákon stanoví âeské televizi dva finanãní zdroje: pfiíjem z televizních poplatkÛ
a vlastní podnikatelskou ãinnost, pro niÏ vymezuje pfiísné podmínky.
âeská televize není dotována ze státního rozpoãtu

odpovûdnost
Jako televize vefiejné sluÏby je âeská televize otevfienou
institucí odpovûdnou plátcÛm televizních poplatkÛ
a respektující principy vefiejné kontroly. Rada âeské televize
se zodpovídá Parlamentu âeské republiky, âeská televize
pravidelnû poskytuje vefiejnosti zprávu o své ãinnosti
a zvefiejÀuje své budoucí zámûry

Obsah

V˘roãní zpráva âeské televize

4

âeská televizní krajina na sklonku roku 1998

6

âeská televize v roce 1998

8

Organizaãní schéma âeské televize

10

Instituce vefiejné sluÏby

14

V˘jimeãn˘ rok âeské televize, Jakub Puchalsk˘

16

Televizní studio Brno, Zdenûk Draho‰

19

Televizní studio Ostrava, Miloslav Petronec

21

Strategick˘ rozvoj âeské televize, Gordon Lovitt

23

Právní kontext pÛsobení âeské televize, Du‰an Chmelíãek

26

Programová strategie
Vefiejnoprávní neznamená nudné, Martin Bezou‰ka

30

Programování âeské televize v roce 1998, Markéta Luhanová

32

Vysílání âeské televize v datech Anal˘zy programu a auditoria

36

Redakce zpravodajství, Zdenûk ·ámal

42

Redakce sportu, Jifií Baumruk

44

Producentské centrum umûleck˘ch pofiadÛ, Jaroslav Kuãera

46

Producentské centrum publicistiky a dokumentaristiky, Alena Müllerová

51

Producentské centrum pfievzat˘ch pofiadÛ, Jan Rube‰

54

Producentské centrum TS Brno, Petr Kaláb

59

Producentské centrum TS Ostrava, Ale‰ Jurda

61

Dramaturgie repríz, Vít Charous

63

Teletext âeské televize, Jan Zeman

65

Servis âeské televize sluchovû postiÏen˘m divákÛm

67

Internetové stránky âeské televize, ·tûpánka Nováková

69

Divácká odezva na vysílání

2

28

72

Anal˘za ohlasu divákÛ, Kristina Taberyová

74

Diváci âeské televize

78

Nejúspû‰nûj‰í pofiady

80

Dopisov˘, telefonick˘ a e-mailov˘ ohlas na pofiady âeské televize

88

Ocenûní pofiadÛ a tvÛrcÛ âeské televize

90

Ocenûní pofiadÛ a tvÛrcÛ âeské televize v zahraniãí

92

Ocenûní pofiadÛ a tvÛrcÛ âeské televize v rámci âR

97

Neprogramové aktivity

104

Public Relations, Renata Elhenická

106

Podpora neziskov˘ch aktivit

108

âeská televize jako partner národních institucí

111

Mezinárodní aktivity âeské televize, RÛÏena JeÏková

113

Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, Jifií Vejvoda

116

Rozvoj technické základny âeské televize

118

V˘roba a technika, Vít Novotn˘

120

Technické vybavení âeské televize na konci roku 1998

124

Vysílaãe âeské televize

133

Hospodáfiská a komerãní ãinnost âeské televize

136

V˘sledky hospodafiení âeské televize za rok 1998, Michael Kralert

138

Televizní poplatky, Eva Dubová

150

Telexport, Denisa ·trbová

154

Organizaãní a personální struktura

156

Personální obsazení vybran˘ch funkcí v roce 1998

158

SloÏení poradních orgánÛ generálního fieditele âeské televize v roce 1998

162

Pfiehled organizaãních zmûn v âeské televizi v roce 1998

163

Poãet zamûstnancÛ a jejich rozdûlení k 31. 12. 1998

165

V˘voj prÛmûrného poãtu zamûstnancÛ od roku 1993

167

Rada âeské televize

168

Rok 1998 z pohledu Rady âeské televize, Jan Jirák

172

Zpráva nezávisl˘ch auditorÛ

180

Adresy a spojení

186

3

V˘roãní zpráva âeské televize

Organizaãní schéma âeské televize

10

Instituce vefiejné sluÏby

14

Programová strategie

28

Divácká odezva na vysílání

72

Ocenûní pofiadÛ a tvÛrcÛ âeské televize

90

Neprogramové aktivity

104

Rozvoj technické základny âeské televize

118

Hospodáfiská a komerãní ãinnost âeské televize

136

Organizaãní a personální struktura

156

1 9 9 8

8

â T

âeská televize v roce 1998

z p r á v a

6

V ˘ r o ã n í

âeská televizní krajina na sklonku roku 1998

5

âeská televizní krajina na sklonku roku 1998

Poãet obyvatel 1: 10 289 621
Poãet televizních domácností 2: 3 773 000
Poãet registrovan˘ch TV pfiijímaãÛ 3:
• domácnosti: 3 248 238
• organizace: 161 230
• celkem: 3 409 468
Televizní poplatek:
• 75 Kã mûsíãnû, vybírán prostfiednictvím
âeské po‰ty; domácnost platí vÏdy pouze
jeden televizní poplatek, právnické osoby
platí za kaÏd˘ televizní pfiijímaã
Regulaãní orgán:
• Rada âeské republiky pro rozhlasové
a televizní vysílání
1
2
3

Zdroj: âesk˘ statistick˘ úfiad; údaj k 1. 1. 1999
Zdroj: SOFRES-FACTUM, s.r.o.; údaj k závûru roku 1998
Údaj k 31. 12. 1998

82,7

99,7

100 %

95,9

99,7

Dostupnost signálu celoplo‰n˘ch TV programÛ

80 %
60 %
40 %

Poznámka: Data o dostupnosti programů jsou údaji
sociologického šetření (to znamená, že vyjadřují mínění
diváků o tom, jak jsou pro ně jednotlivé programy
dostupné, a nejsou tedy založena na technicky přesném
měření kvality signálu).

20 %

Prima TV

TV Nova

âT1

âT2

0%

100 % TV domácností = 3 773 000

4,7

4,1

4,0

Kabel 1

Hallmark

BBC (1, 2, World, Prime)

5,9

4,9
HBO

Super RTL

Polsat (1, 2)

6,4

7,5

7,4

VIVA

6,3

7,5
Euronews

MDR

7,6
Supermax

Sky News

8,1

7,8
MTV

8,3
Bayern (i satelitní)

MAX1

8,7

8,6

TNT

9,1

8,9
STV1

CNN International

9,2
VTV

Markíza

11,1
Galaxie

10 %

10,0

11,5

11,2

VOX

12,0
ORF2

TPV2

12,5
Cartoon Network

11,5

13,2

13,0
DSF

TVP1

ORF1

15,1

13,8

RTL Television

15,6
ZDF (i satelitní)

18,9
15,9
SAT1

ARD (i satelitní)

22,7

19,1

5%

RTL2
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20 %

20,1

25 %

PRO7

Dostupnost signálu dal‰ích TV stanic, vãetnû kabelov˘ch a satelitních

V ˘ r o ã n í
6

Zdroj: SOFRES-FACTUM, s. r. o.

3SAT

STV2

Eurosport
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0%

ZpÛsoby pfiíjmu televizního signálu

Poãet televizorÛ v ãesk˘ch TV domácnostech

TV domácností
Pozemní vysílání

89,1 %

3 362 000

Satelitní parabola

16,0 %

Kabelov˘ systém

22,5 %

TV domácností
1 televizor

74,3 %

604 000

2 televizory

22,7 %

2 803 000
856 000

849 000

3 a více televizorÛ

3,0 %

113 000

Zdroj: SOFRES-FACTUM, s. r. o.

Zdroj: SOFRES-FACTUM, s. r. o.

PrÛmûr ãasu stráveného sledováním televize
Dûti (vûk 4 aÏ 14 let)

Populace star‰í 15 let
Období

âas v minutách

PrÛmûr roku 1996
PrÛmûr 2. pololetí 1997
Leden 1998
Únor 1998
Bfiezen 1998
Duben 1998
Kvûten 1998
âerven 1998
âervenec 1998
Srpen 1998
Záfií 1998
¤íjen 1998
Listopad 1998
Prosinec 1998
PrÛmûr roku 1998

186
215
259
261
226
205
191
187
176
172
189
216
225
257
213

Období

âas v minutách

PrÛmûr 3. ãtvrtletí 1997
PrÛmûr 4. ãtvrtletí 1997
Leden 1998
Únor 1998
Bfiezen 1998
Duben 1998
Kvûten 1998
âerven 1998
âervenec 1998
Srpen 1998
Záfií 1998
¤íjen 1998
Listopad 1998
Prosinec 1998
PrÛmûr roku 1998

127
182
167
184
161
148
125
111
133
131
129
150
156
207
150

Zdroj: MEDIA PROJEKT (1996)

Nûkolikrát
v t˘dnu

Jednou
v t˘dnu

Jednou
za 14 dnÛ

Jednou
mûsíãnû

Ménû
ãasto

VÛbec
nikdy

23,5 %

27,3 %

20,8 %

6,0 %

4,6 %

10,6 %

7,2 %

Zdroj: SOFRES-FACTUM, s. r. o.

Poznámka: V uvedené době bylo teletextem vybaveno 36,6 % (= cca 1 381 000) TV domácností.
Skryt˘ch titulkÛ v této dobû vyuÏívalo 25,3 % (= cca 349 000) domácností s televizory vybaven˘mi pro pfiíjem
teletextu.
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Frekvence sledování teletextu v TV domácnostech s touto vybaveností
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17. 1.
Na návrh generálního fieditele Iva Mathé schválila Rada
âeské televize nov˘ Statut âeské televize; Statut byl poté
vydán rozhodnutím generálního fieditele dne 9. února.

19. 1.
âeská televize a Slovenská televize podepsaly smlouvu
o spolupráci.

âeská televize v roce 1998

Leden

Duben
1. 4.
Funkce se ujal nov˘ generální fieditel âeské televize Jakub
Puchalsk˘ a spolu s ním i dal‰í noví ãlenové vrcholného
managementu âeské televize.

20. 1.
Na âT1 vysílán pfiím˘ pfienos volby prezidenta republiky.

Únor

Kvûten

4. 2.

4. – 7. 5.

Zakonãeno v˘bûrové fiízení pro obsazení funkce generálního

âeská televize pofiádala 35. roãník Mezinárodního televizního

fieditele; fiízení, kterého se úãastnilo 29 uchazeãÛ, probûhlo

festivalu Zlatá Praha.

v nûkolika kolech a nakonec byli vybráni tfii kandidáti; tajn˘m
hlasováním poté Rada âeské televize zvolila generálního
fieditele pro pfií‰tích ‰est let – Jakuba Puchalského.

7. – 23. 2.
âeská televize uvedla celkem 282 hodiny pfienosÛ, záznamÛ
a sestfiihÛ XVIII. Zimních olympijsk˘ch her. Pfiím˘ pfienos
z pfiivítání olympijsk˘ch medailistÛ v Praze se stal sledovaností dospûl˘ch ve v˘‰i 54,4 % a podílem na publiku o hod-

âerven

notû 79 % nejúspû‰nûj‰ím pofiadem uveden˘m âeskou
televizí v roce 1998.

1. 6.
Zfiízen útvar pro strategick˘ rozvoj, jehoÏ úkolem je spolupráce na pfiípravû strategie âeské televize a zastfie‰ení ãinnosti útvarÛ propojujících instituci jako celek.

19. – 20. 3.

â T

Televizního shromáÏdûní EBU.

z p r á v a

V praÏském hotelu Fórum se uskuteãnilo 4. zasedání

26. 3.

V ˘ r o ã n í
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Bfiezen

31. 3.

Teletextu âT mohli diváci sledovat prÛbûÏné volební

âeská televize vydala Manuál k uÏití své ochranné známky.

v˘sledky ze v‰ech okrskÛ.

8

20. 6.
Pod názvem Volby ’98 odvysílala âeská televize bloky zpravodajství a komentáfiÛ k prÛbûhu a v˘sledkÛm pfiedãasn˘ch

Byl ustaven Charitativní panel jako poradní orgán fieditelky

voleb do Poslanecké snûmovny; na Internetu âeské televize

programu.

vznikla speciální volební stránka, kde byly nepfietrÏitû zvefiejÀovány pfiedbûÏné a prÛbûÏné v˘sledky voleb; na stránkách

3. – 11. 7.
âeská televize se zúãastnila 33. roãníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

15. 7.
âeská televize uspofiádala koncert na pomoc sbírce pro
obce zaplavené povodní v roce 1997.

âeská televize v roce 1998

âervenec

¤íjen
28. 10.
âeská televize pfiinesla pfiím˘ pfienos projevu prezidenta
republiky a pfiedávání fiádÛ a státních vyznamenání
z Vladislavského sálu PraÏského hradu.

Listopad
Srpen

1. 11.
Byl ustaven nov˘ Etick˘ panel âeské televize.

26. 8.
âeská televize se zaãlenila do digitální satelitní sítû EBU,
umoÏÀující pfiíjem a vysílání pofiadÛ v Eurovizní síti v plnû

6. 11.
âeská televize podepsala deklaraci o partnerství s âesk˘m

digitální formû.
rozhlasem.
31. 8.
Zaãalo platit nové vysílací schéma âeské televize; v˘znam-

13. 11.
âeská televize pfievzala vysílání teletextu i na okruhu âT2.

n˘mi nov˘mi prvky se staly publicistická rubrika Událostí
Tady a teì, inovovaná pozdnû veãerní zpravodajská relace
Události plus a po ní následující druhé vydání Branek, bodÛ,

14., 15., 21., 22. 11.
Pod názvem Volby ’98 vysílala âeská televize bloky zpravo-

vtefiin.
dajství a komentáfiÛ k prÛbûhu a v˘sledkÛm 1. a 2. kola

Události byly poprvé vysílány z novû rekonstruované velko-

Prosinec

plo‰né redakce v objektu zpravodajství.
Internetové stránky âeské televize zmûnily zásadnû svÛj

17. 12.

obsah, strukturu i grafickou podobu: vznikly zpravodajské

âeská televize pfiedstavila své programové schéma na rok

WWW stránky, obsahovû byla posílena programová a institu-

1999 a dokument âeská televize na prahu tfietího tisíciletí,

cionální ãást, vznikly i stránky speciálnû urãené novináfiÛm

otevírající diskusi o budoucnosti âeské televize v pfií‰tích pfii-

(Info pro novináfie).

bliÏnû dvou letech.

z p r á v a

1. 9.
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Záfií

â T
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senátních voleb.
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Organizaãní schéma âeské televize (závûr roku 1998)

Generální fieditel
Sekretariát G¤

Televizní studio Brno
Útvary fieditele studia

Mezinárodní styky

Producentské centrum TS
TvÛrãí skupiny (7)
Redakce zpravodajství

Poradní orgány generálního fieditele

Technické provozy
Ekonomika a informaãní soustava

Kolegium
Ekonomická rada
Programovû-finanãní rada

Vnitfiní sluÏby
Televizní studio Ostrava
Útvary fieditele studia
Producentské centrum TS
TvÛrãí skupiny (5)

Etick˘ panel

Redakce zpravodajství
Technické provozy
Ekonomika a správa
Program
Dramaturgie
Plánování a koordinace programu
Anal˘za programu a auditoria
Vizuální prezentace
Teletext
Archiv a programové fondy
Redakce zpravodajství
Domácí zpravodajství
Zahraniãní zpravodajství
Oddûlení reportérÛ
Ranní vysílání
Poãasí
Vedoucí vydání
Realizace
Grafika
Dokumentaãní obrazové stfiedisko

â T
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Ekonomika
Redakce sportu
Tvorba a v˘roba
Komentátofii

V ˘ r o ã n í
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Producentské centrum umûleck˘ch pofiadÛ
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TvÛrãí skupiny (7)
Ekonomika
Producentské centrum publicistiky a dokumentaristiky
TvÛrãí skupiny (6)
Ekonomika

Producentské centrum pfievzat˘ch pofiadÛ
TvÛrãí skupiny (3)
Ekonomika
Informatika a evidence pfievzat˘ch pofiadÛ
Obchodní a licenãní oddûlení
V˘roba a technika
Hlavní inÏen˘r
Centrální dispeãink
InÏen˘ring televizní technologie
Technika objektu zpravodajství
Produkãní sluÏby
Servis realizaãních pracovníkÛ
Asistenti kamery
Vedoucí v˘roby, asistenti v˘roby, zástupci VV
Architekti, malífii pozadí, grafici
ReÏiséfii ozvuãení, ruchafii, mistfii zvuku
Stfiihaãi, asistenti stfiihu
Postprodukce
Filmová technika
Pfienosová technika
Vysílací technika
Osvûtlovací technika
Provoz spoleãné techniky
Scénick˘ provoz
Dopravní provoz
PoÏární ochrana
Ekonomika
Strategick˘ rozvoj
Útvar fiízení lidsk˘ch zdrojÛ
Public Relations
Informatika
Ekonomika
Plánování
Financování
Úãetnictví
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Televizní poplatky

Vnitfiní sluÏby

â T

Nákup

Oddûlení pro styk s ochrann˘mi organizacemi

Pfiehled organizaãních zmûn v prÛbûhu roku a personální obsazení funkcí viz kapitola Organizaãní
a personální struktura (str. 156).

V ˘ r o ã n í

Právní a smluvní útvar
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Telexport
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▲

▲

▲
Jakub Puchalsk˘,

Jan Rube‰,

Jifií Baumruk,

generální fieditel

‰éfproducent PCPP

‰éfredaktor sportu

▲

▲

▲

▲
Miloslav Petronec,

Martin Bezou‰ka,

Michael Kralert,

Du‰an Chmelíãek,

fieditel TS Ostrava

fieditel programu

finanãní fieditel

vedoucí Právního

V ˘ r o ã n í
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a smluvního útvaru
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▲

▲

▲

▲

Vít Novotn˘,

Jaroslav Kuãera,

Gordon Lovitt,

jifií Kuãera,

fieditel v˘roby

‰éfproducent

fieditel pro strategick˘

vedoucí

a techniky

PCUP

rozvoj

sekretariátu G¤

▲

▲

▲

▲

Zdenûk ·ámal,

Renata Elhenická,

Zdenûk Draho‰,

Alena Müllerová,

‰éfredaktor

vedoucí PR

fieditel TS Brno

‰éfproducent PCPD

V ˘ r o ã n í
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zpravodajství
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Instituce vefiejné sluÏby

V˘jimeãn˘ rok âeské televize
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26
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Du‰an Chmelíãek
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V˘jimeãn˘ rok âeské televize
Jakub Puchalsk˘

generální fieditel âeské televize

Rok 1998 – sedm˘ rok existence televize vefiejné sluÏby v âeské republice – byl pro âeskou televizi
v programové rovinû velmi intenzivní, a navíc v˘jimeãn˘ v rovinû institucionální. V˘mûna generálního fieditele,
která s sebou pfiinesla také zásadnûj‰í rekonstrukci nejvy‰‰ího vedení âeské televize, vyvolala mezi jejími
zamûstnanci i odbornou a diváckou vefiejností mnohá oãekávání a v dÛsledku opût naplno odstartovala
diskusi na téma v˘znamu, obsahu a potfiebnosti televize vefiejné sluÏby v âeské republice. Ukázalo se, Ïe
navzdory ‰estileté existenci této televize nejsou její nezávislost, zpÛsob financování a odli‰nost od
komerãních vysílatelÛ ani od b˘valé státní, propagandou fiízené televize, jednoznaãnû znám˘mi
a uznávan˘mi fakty. Nové vedení proto od samého zaãátku svého pÛsobení navázalo na práci sv˘ch
pfiedchÛdcÛ a usiluje o posílení nezávislosti âeské televize, snaÏí se iniciovat a podporovat vefiejnou diskusi
o roli vefiejnoprávní televize v postkomunistické demokratické spoleãnosti a pfiedev‰ím chce na základû
sdílené západoevropské zku‰enosti uãinit z âeské televize dÛslednû nezávislé, otevfiené, moderní
a konkurenceschopné médium.
Pfiíchod nového vedení znamenal, po zvládnutí nezbytného minima souvisejícího s administrativním
pfievzetím instituce, odstartování fiady organizaãních a programov˘ch zmûn. âeská televize byla v okamÏiku

V ˘ r o ã n í
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na‰eho nástupu vyprofilovanou televizí, která naplÀovala své zákonné poslání, mûla na svém kontû mnohé

16

programové úspûchy i v˘jimeãné tvÛrãí poãiny a za sebou ‰est let usilovného boje o politickou i ekonomickou
nezávislost. Mezi odbornou i diváckou vefiejností v‰ak bylo zároveÀ moÏné sly‰et názory, Ïe âeská televize
není v rychle se rozvíjejícím duálním systému vedle komerãních vysílatelÛ v nûkter˘ch aspektech svého
fungování dostateãnû moderní a pohotová. Mnozí souãasnû âeské televizi vyt˘kali nedostateãnou otevfienost
vÛãi nezbytn˘m zmûnám i kritick˘m hlasÛm zvenãí, aÈ se jiÏ t˘kaly programov˘ch ãi ekonomick˘ch záleÏitostí.
Souãasné vedení âeské televize proto vsadilo a vsází na kontinuitu v‰ude tam, kde je to na
místû a kde âeská televize v minulosti zaznamenala úspûchy: v diváckém vnímání âeské televize jako
nejsolidnûj‰ího a nejdÛvûryhodnûj‰ího vysílatele na ãeském území, v osvûdãen˘ch a kvalitních
„vefiejnoprávních“ programov˘ch formátech, v odli‰ení a specifickém diváckém zamûfiení dvou vysílacích
okruhÛ, v tradiãnû nejvût‰ím potenciálu âeské televize, kter˘m jsou její pracovníci – v drtivé vût‰inû
vynikající odborníci ve sv˘ch profesích, jimÏ navíc není osud vefiejnoprávní televize lhostejn˘.

Ke zmûnám naopak do‰lo a dochází tam, kde objektivní okolnosti dané v˘vojem mediální
scény posledních let pfiinutily âeskou televizi pfiehodnotit dosavadní zpÛsoby my‰lení a práce:
v rychlosti v˘voje a pfiípravy nov˘ch pofiadÛ, v dÛslednûj‰ím fiízení lidí a pfiená‰ení odpovûdnosti za operativní rozhodování na stfiední úroveÀ fiízení, v aktivnûj‰í a otevfienûj‰í komunikaci s vefiejností prostfiednictvím
Public Relations, v systému prÛbûÏného vzdûlávání zamûstnancÛ, v dobudování pfiehledného a spolehlivého
systému finanãního fiízení a kontroly.
V programové rovinû byl rok 1998 charakterizován pfiedev‰ím dvûma v˘znamn˘mi momenty
a zkou‰kami zároveÀ: pfienosy ze Zimních olympijsk˘ch her v Naganu a sérií mimofiádn˘ch zpravodajsk˘ch,
publicistick˘ch a diskusních pofiadÛ z ãervnov˘ch mimofiádn˘ch voleb do Poslanecké snûmovny PâR
a z podzimních senátních a komunálních voleb. âeská televize v obou tûchto zkou‰kách obstála a dokázala
tak, Ïe i v tûchto v˘jimeãn˘ch situacích je schopna pracovat kvalitnû, profesionálnû a v souladu se sv˘m
zákonn˘m posláním. V prÛbûhu roku byla dále uvedena fiada nov˘ch dramatick˘ch, dokumentárních ãi publicistick˘ch pofiadÛ a na základû rozsáhl˘ch diváck˘ch a sociologick˘ch prÛzkumÛ do‰lo k nûkter˘m korekcím
vysílacího schématu, a pfiedev‰ím ke zmûnû formální podoby zpravodajsk˘ch pofiadÛ s cílem uãinit vysílání
vefiejnoprávní âeské televize modernûj‰í a divácky atraktivnûj‰í. Nic se pfiitom nezmûnilo na základní, velmi
dobfie vyprofilované a ãasem ovûfiené programové filozofii âeské televize: první program jako klasick˘ evropsk˘ vefiejnoprávní kanál pro ‰irokou vefiejnost, stojící na zpravodajství, publicistice, dramatické tvorbû
a zábavû, a druh˘ program, nabízející útoãi‰tû pro men‰inového, úzce tematicky zamûfieného a nároãnûj‰ího
televizního diváka.
Také organizaãní struktura âeské televize procházela v roce 1998 postupn˘mi zmûnami. Posíleny

majetkového portfolia; dále bylo zmen‰eno a organizaãnû zpfiehlednûno fieditelství v˘roby a techniky doposud zamûstnávající více neÏ polovinu pracovníkÛ âeské televize; vznikl nov˘ útvar fieditele pro strategick˘
rozvoj, kter˘ generálnímu fiediteli a celému vedení âeské televize pomáhá definovat dlouhodobûj‰í strategii
a vizi a zároveÀ fiídí klíãové útvary propojující instituci zevnitfi i s okolním svûtem (Public Relations, fiízení lidsk˘ch zdrojÛ, vzdûlávání, informatika, internet). Zahájena byla taktéÏ vnitrotelevizní diskuse o zmûnû organizaãního uspofiádání programov˘ch a v˘robních sloÏek, jejímÏ základním cílem je posílení role âeské televize
jako vysílatele na pÛdorysu nynûj‰ího tzv. producentského systému. Hlavními principy zam˘‰lené zmûny jsou
lep‰í koordinace zadávání a v˘roby programÛ uvnitfi jednotliv˘ch Ïánrov˘ch oblastí (dokument a publicistika,
zábava, dûti a mládeÏ apod.) a posílení analytické a plánovací role fieditelství programu, které bude pro

vysílatelem, ale také vefiejnou a normotvornou institucí, která by mûla b˘t aktivní v‰ude tam, kde to koresponduje s jejím posláním, tj. s budováním otevfiené obãanské spoleãnosti, s pfiekonáváním bariér mezi jednotliv˘mi skupinami a vrstvami spoleãnosti, s uchováváním kulturní identity, s posilováním etick˘ch norem. Proto
âeská televize v tomto období zintenzivnila svou podporu ãinnosti neziskov˘ch organizací, navázala podobnou spolupráci s nejv˘znamnûj‰ími národními kulturními institucemi, podepsala deklaraci o spolupráci a podpofie s partnersk˘m âesk˘m rozhlasem a novû ustavila Etick˘ panel, kter˘ jako poradní sbor generálního
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Vedení âeské televize si uvûdomuje, Ïe vefiejnoprávní médium není jen v˘robcem programu a jeho
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Spoleãn˘m jmenovatelem v‰ech organizaãních i programov˘ch
zmûn byla snaha posilovat vefiejnou televizní sluÏbu, a to moderní
a divácky atraktivní formou.
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potfieby tvÛrãích skupin i externích producentÛ co nejpfiesnûji stanovovat programové priority a potfieby.
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byly pravomoci finanãního fieditele pfii rozhodování o v‰ech finanãních a obchodních otázkách a správû
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fieditele, sloÏen˘ z vefiejnû znám˘ch osobností i respektovan˘ch zamûstnancÛ âeské televize, pomáhá prÛbûÏnû korigovat a definovat pravidla etického a morálního chování vefiejnoprávní televize.
Spoleãn˘m jmenovatelem v‰ech organizaãních i programov˘ch zmûn, které v roce 1998 na pÛdû
âeské televize probûhly, byla snaha jejího vedení posilovat vefiejnou televizní sluÏbu a pfiitom tak ãinit
moderní a divácky atraktivní formou. Osobnû pokládám za dÛleÏité, Ïe âeská televize bude i nadále povaÏovat v‰echny potfiebné zmûny spojené s kritickou sebereflexí za samozfiejmou souãást své existence a za
nezbytn˘ pfiedpoklad úspû‰ného pÛsobení v rychle se vyvíjejícím mediálním prostfiedí. I pro budoucí mûsíce
tedy zÛstávají prioritou poskytování pestré a kvalitní programové sluÏby, posilování pozice âeské televize
jako vefiejnû respektovaného, nezávislého a kulturnost a vzdûlanost ‰ífiícího média, dále zprÛhledÀování
systému hospodafiení a posilování vnitfiních kontrolních mechanizmÛ a pfiíprava na rozvoj nov˘ch komunikaã-
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ních technologií, zejména digitalizace vysílání.
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Televizní studio Brno
fieditel studia

Úvodem samozfiejmû nelze obejít konstatování, Ïe nejv˘znamnûj‰í událostí v 38. roce existence televize
v Brnû byla únorová volba generálního fieditele âeské televize a následná promûna topmanagementu âeské
televize v Praze. Tato situace umoÏnila zpûtnou reflexi mnoh˘ch i letit˘ch programov˘ch námûtÛ, vizí a pfiání,
které nebyly dfiíve realizovány, byly vnímány jako uÏ definitivnû vyfie‰ené, a jejichÏ negace byla v Brnû
mnohdy pfiijímána jako v˘raz praÏského sebezahledûní, pfiípadnû – a to moÏná pfiesnûji – jako doklad
praÏské dostfiedivosti a sobûstaãnosti. Byl to ãas moÏná aÏ extatick˘, i kdyÏ jeho okamÏité dÛsledky
znamenaly logicky pouhá „naznaãení“ pfií‰tího pohybu âeské televize. Byl to ãas oãekávání, kter˘ skonãil aÏ
na podzim konkretizací tzv. v˘robního úkolu na rok 1999.
SoubûÏnû s „inventarizací“ letit˘ch námûtÛ a pojmenováváním nov˘ch formátÛ v‰ech ÏánrÛ
televizní tvorby (vznikl více neÏ ‰edesátistránkov˘ opus s názvem Nabídka TS Brno) zaji‰Èovaly v‰echny
sloÏky brnûnského studia realizaci pofiadÛ do programového schématu roku 1998. Na tomto místû z nich
musím jmenovat zejména tfiináctidíln˘ seriál âetnické humoresky (literárnû pfiipraven˘ v roce 1997)
scénáristy a reÏiséra Antonína Moskalyka, nepochybnû nejvût‰í projekt v dûjinách brnûnské televize. Jeho
realizace si mj. vyÏádala dvouleté zfiízení dal‰ího ateliéru s realizaãním zázemím v Jaselsk˘ch kasárnách

ukonãím pfiipomenutím dal‰í a pro âeskou televizi jistû pozitivní spolupráce s Bolkem Polívkou v ManéÏích
a Bolkovinách.
Brnûnské studio bylo pochopitelnû také zasaÏeno potfiebou dal‰ího sniÏování poãtu pracovníkÛ,
které bylo fie‰eno zejména pfievedením ãásti dopravních sluÏeb do privátního sektoru.
Na‰e pozornost byla tradiãnû upfiena rovnûÏ na modernizaci technicko-provozní základny.
V oblasti primární v˘roby byl pfiipraven a dán do provozu dvoukamerov˘ pfienosov˘ vÛz urãen˘ pro v˘robu
zábûrovou technologií, kter˘ nahradil v˘robní kapacitu zastaralého jednokamerového vozu. Pro úãely primární v˘roby byly rovnûÏ zakoupeny dva kamerové jefiáby Cam Mate.
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Petra Hajna. A programov˘ pfielet – nechÈ mi letos zpravodajci, publicisté a „soutûÏníci“ odpustí –
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triptych Stínoví vojáci reÏiséra Petra HviÏdû a K ãemu se pfiiznávám o Leo‰i Janáãkovi z dílny reÏiséra
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v Brnû. V˘znamovû hned sousedící je vÛbec druh˘ brnûnsk˘ distribuãní film, tentokrát Dvojrole Jaromila
Jire‰e, kter˘ byl natoãen v letních mûsících. V oblasti dokumentu jistû stojí za pfiipomenutí tfiíhodinov˘
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Zdenûk Draho‰
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RovnûÏ v oblasti postprodukãního zpracování pokraãovala modernizace a rekonstrukce jednotliv˘ch pracovi‰È. Do provozu byl uveden systém nelineární obrazové stfiiÏny. V srpnu byl zakoupen dal‰í komplex nelineárního systému off-line Avid. V návaznosti na nelineární systém obrazov˘ch stfiiÏen bylo
vybudováno zvukové nelineární pracovi‰tû, které umoÏÀuje postprodukãní zpracování zvukové sloÏky zazna-

„

menané jak v analogové formû na páskov˘ch nosiãích, tak i v digitálním tvaru na pamûÈovém médiu.
Po zru‰ení studia Sibifi nemûla âT Brno pracovi‰tû pro postsynchronní ozvuãování vyrábûn˘ch
pofiadÛ. Proto bylo rozhodnuto vyuÏít pro tuto ãinnost volné kapacity studia B. To si vyÏádalo stavební úpravy
akustiky vlastního studia i úpravy technického vybavení zvukové ãásti reÏijního komplexu B. Dal‰ím v˘znamn˘m krokem v oblasti postprodukãního zpracování bylo vybudování multiformátové stfiiÏny s digitálním zpracováním obrazového i zvukového signálu. Pracovi‰tû je prvním krokem k digitalizaci obrazové postprodukce
a fie‰í on-line zpracování pomocí stfiihové soupisky z off-line pracovi‰tû. V˘stupní formát pracovi‰tû je digitální Betacam. StfiiÏna umoÏÀuje zpracovat i materiály digitální Betacam natoãené ve formátu 16:9.
Diskové záznamové stroje Pioneer pfiestaly vyhovovat souãasn˘m poÏadavkÛm jak z hlediska spolehlivosti, tak i z hlediska kvality signálu. V souladu s investiãním plánem byla provedena jejich náhrada diskov˘m zafiízením PROFILE firmy Tektronix.

Rok 1998 umoÏnil zpûtnou reflexi mnoh˘ch námûtÛ, vizí a pfiání,
které nebyly dfiíve realizovány.
V oblasti grafiky bylo dokonãeno grafické kompoziãní pracovi‰tû s v˘konnou grafickou stanicí na
bázi PC s programov˘m vybavením. Tato stanice zrychlí pfiípravu pro vytváfiení sloÏit˘ch grafick˘ch kompozic, animací a grafick˘ch videosekvencí.
V objektech Typos a Bûhounská byl nainstalován a zprovoznûn nov˘ systém rozvodu obrazov˘ch
a zvukov˘ch signálÛ. Systém umoÏÀuje interní distribuci televizních signálÛ z pozemních a druÏicov˘ch vysílaãÛ a z interních zdrojÛ na 30 kanálech. Do provozu byl uveden v únoru 1998.
Závûrem bych zhodnotil rok 1998 jako rok tvrdé práce, a zároveÀ jako ãas oãekávání a pfiíprav na
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rok 1999, v nûmÏ se nám dostalo moÏnosti zv˘‰it svÛj vysílací prostor o jednu tfietinu. A to není vÛbec málo.
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Televizní studio Ostrava
fieditel studia

V roce 1998 bylo v Televizním studiu Ostrava vyrobeno celkem 333 hodin televizních pofiadÛ, odvysíláno
495,8 hodin premiér a repríz na programu âT1 a 254,6 hodin premiér a repríz na programu âT2. Studio pfiipravuje pro vysílání jiÏ nûkolik let fiadu cyklÛ, které patfií mezi nejoblíbenûj‰í z produkce âeské televize ve
svém Ïánru. Pfiedev‰ím je nutno zmínit zábavnou show Neváhej a toã!, kterou sleduje stabilnû vysok˘ poãet
televizních divákÛ a která se stala druh˘m nejoblíbenûj‰ím pofiadem roku 1998 v anketû T˘T˘. Dal‰ími
pofiady s dlouhou tradicí jsou publicistické cykly Klekánice a Ta na‰e povaha ãeská, jejichÏ tvÛrci získali
ceny Trilobit ’98 a Pierot ’98. âeská televize s úspûchem uvádí jiÏ nûkolik let v nejsledovanûj‰ích ãasech na
kanálu âT1 – zamûfieném na ‰ir‰í skupiny divákÛ – pÛvodní hodinové dokumenty, jejichÏ producentem je
i ostravské studio âeské televize. Mezi nejúspû‰nûj‰í patfií zejména série dokumentÛ vyrábûná ve spolupráci
s Nadací WCF a uvádûná pod názvem Nevyjasnûná úmrtí. Z ní zaujaly pfiedev‰ím pofiady o Jifiím ·litrovi
a Bohumilu Hrabalovi, pfiiãemÏ druh˘, s názvem PoÏehnan˘ proklet˘ básník Bohumil Hrabal, byl rovnûÏ
ocenûn Trilobitem ’98. Plodná spolupráce s Nadací WCF v tomto roce byla zavr‰ena premiérou koprodukãního filmu Minulost, uvedeného do kin v závûru roku a spojeného s dobroãinn˘m projektem na pomoc nesly‰ícím spoluobãanÛm. Z hrané tvorby je nutno dále podtrhnout tfiídíln˘ televizní film Arrowsmith s premiérou

V roce 1996 byla vypracována koncepce dal‰ího v˘voje TS Ostrava v oblasti dislokace jednotliv˘ch technologick˘ch celkÛ a ostatních pracovi‰È v návaznosti na rozvoj televizních technologií, potfieb
a moÏností studia s cílem prÛbûÏného sniÏování reÏijních nákladÛ. Na pfielomu let 1997 a 1998 byl dokonãen
nov˘ zpravodajsk˘ komplex ve druhém patfie SPB, jehoÏ souãástí je velkoplo‰ná redakce, ENG stfiiÏny s hlasatelnami, pracovi‰tû pro v˘robu a odbavování skryt˘ch titulkÛ a dal‰í prostory zvy‰ující komfort pracovního
prostfiedí zamûstnancÛ této redakce. Ve druhé polovinû roku byla zahájena rekonstrukce budovy D18
v centru Ostravy, pouÏívané pÛvodnû pro garáÏování mobilní pfienosové techniky a její údrÏbu. Po rekonstrukci bude v novû upraven˘ch prostorách sídlo producentského centra a fieditelsk˘ch útvarÛ. V pfiízemí
budou garáÏovány zpravodajské jednokamerové vozy, umístûna centrální v˘dejna vyloÏen˘ch kamerov˘ch
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ním z pilífiÛ programu âT1.
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nální podveãerní zpravodajství, které se v prÛbûhu roku 1998 zejména na Moravû a ve Slezsku stalo jed-
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na pfielomu ledna a února roku 1998, z hudebních pofiadÛ cyklus Se‰li se.... Vzpomenout musím také regio-
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Miloslav Petronec
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souprav vãetnû vût‰iny pfiíslu‰enství (kamery, svûtla, zvukové zafiízení, mechanické doplÀky) a poskytován

„

komplexní servis. Rekonstrukcí byla také získána dal‰í parkovací místa pfied studiem, koneãné úpravy parkovi‰tû a dal‰ích navazujících ploch jsou odloÏeny z technologick˘ch dÛvodÛ aÏ na jaro roku 1999. Následn˘m
krokem dislokaãního zámûru je uvolnûní dvou star‰ích objektÛ studia, jejichÏ prodejem budou získány
finanãní prostfiedky na rekonstrukce a dal‰í opravy.
V oblasti rozvoje technologií stojí za zmínku uvedení do provozu dvou nelineárních stfiiÏen Avid
MC 8000 a MC 1000, schopn˘ch pracovat v reÏimu on-line, a doplnûní pûtikamerového pfienosového vozu
ãtyfikanálov˘m diskov˘m záznamem PROFILE PDR 200. Rekonstrukcí pro‰la také obû studia komplexu Petr
Bezruã, do‰lo zejména k roz‰ífiení studiové plochy, zlep‰ení akustick˘ch parametrÛ a estetizaci. Kvalitu podpofií také novû instalovan˘ centrální systém fiízení vzduchotechniky a vytápûní studií, spojen˘ s úsporou pracovních sil. Ke zlep‰ení pracovních podmínek pfiispûlo otevfiení nového stravovacího komplexu, kter˘
provozuje firma Eurest.

Existence televizního studia v sociálnû problémovém regionu
severní Moravy a Slezska je pfiíleÏitostí pro podporu
jeho inteligence, tvÛrãích osobností a rozvoje vzdûlanosti.
V˘znamné byly i aktivity Televizního studia Ostrava v oblasti Public Relations. Zmínit je nutno pfiedev‰ím pfiedání v˘nosu z vefiejné sbírky ve prospûch Domova klidného stáfií v Karlovicích pro postiÏené
povodní v roce 1997 starostovi obce a ve spolupráci s Televizním studiem Brno zfiízení nového konta za stejn˘m úãelem pro obce Bochofi a Veselí nad Moravou. Tato akce byla spojena s vysíláním dobroãinn˘ch
pofiadÛ z Bochofie a Veselí. V mnoha pfiípadech bylo studio mediálním partnerem akcí konan˘ch v regionu,
napfi. mezinárodních hudebních festivalÛ JanáãkÛv máj a Janáãkovy Hukvaldy, mezinárodních protipovodÀo-
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v˘ch konferencí nebo dobroãinné akce Dámského klubu v Ostravû.
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Strategick˘ rozvoj âeské televize
fieditel pro strategick˘ rozvoj

S pfiíchodem nového generálního fieditele byl vytvofien nov˘ útvar pro strategick˘ rozvoj.
Jeho cílem bylo vybudovat fieditelství, které by mûlo:
– rozvíjet koncepãnûj‰í a dlouhodobé projekty
– b˘t poradním centrem pro ostatní fieditelství a generálního fieditele
– koordinovat organizaãní zmûny v celé âeské televizi
– fiídit útvary se zásadním v˘znamem pro jednotné fungování âeské televize jako celku.

Útvar pro strategick˘ rozvoj zaãal od píky a bûhem celého roku se postupnû rozvíjel. Koncem roku
1998 byl odpovûdn˘ za oblasti lidsk˘ch zdrojÛ (vãetnû ‰kolení), Public Relations a informaãních systémÛ.
V‰echny pfiíslu‰né útvary pro‰ly zásadní promûnou. Public Relations zlep‰ily své sluÏby jak médiím, tak
vefiejnosti a zkvalitnily komunikaci uvnitfi organizace (zaãátkem roku 1999 byly k tomuto útvaru pfiipojeny
Mezinárodní styky za úãelem koordinace komunikace na národní i mezinárodní úrovni). Pod vedením PR se
zaãal mûnit také Internet âeské televize v dÛleÏitou komunikaãní sluÏbu, poskytující jak informace o pofiadech a organizaci, tak aktuální zpravodajské sluÏby. (Vzhledem k rostoucí dÛleÏitosti Internetu bylo vytvo-

nance, pravidla pro konkurzní fiízení pfii pfiijímání pracovníkÛ atd. Poprvé od revoluce se do âeské televize vrátilo
‰kolení a vzdûlávání zamûstnancÛ – zahájena byla fiada kurzÛ pro nabytí manaÏersk˘ch, komunikaãních i Ïurnalistick˘ch schopností. (Zaãátkem roku 1999 do‰lo vytvofiením vzdûlávacího centra k dal‰ímu roz‰ífiení
nabídky.)

â T

sociálního fondu, zkvalitnily se informace podávané nov˘m zamûstnancÛm i v‰eobecné informace pro zamûst-
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fieno zaãátkem roku 1999 samostatné oddûlení spadající pod fieditele pro strategick˘ rozvoj).
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„

Tfietí dÛleÏit˘ útvar, Informatika, se promûnil ménû, ale strávil rok pfiípravami na obrovské v˘zvy
stojícími pfied na‰í organizací v roce 1999. Spoleãnû s poradenskou firmou Delloite & Touche vypracoval
dlouhodobou strategii informaãních systémÛ pro âeskou televizi – ta vedla k zahájení v˘bûrového fiízení na
informaãní systém, kter˘ nahradí ãetné existující systémy ve financích, úãetnictví a produkci. Dal‰ím dÛleÏit˘m úkolem bylo vylep‰ení doma vytvofieného vysílacího systému Provys, zavedení Avidu do zpravodajství
a anal˘za nebezpeãí roku 2000 pro poãítaãové systémy, spoleãnû s realizaãním plánem, jak mu ãelit.

âeská televize chce b˘t organizací, která hledí do budoucna, a která
bude i nadále zkvalitÀovat své sluÏby vefiejnosti v rychle se mûnícím
mediálním prostfiedí.
Co se t˘ãe strategie a koncepãních projektÛ, pfiipravil Strategick˘ rozvoj ve spolupráci s Redakcí
zpravodajství sérii jazykovû komunikaãních smûrnic pro zpravodajské pofiady. Ve spolupráci s kanceláfií
generálního fieditele posílil Strategick˘ rozvoj etické standardy âeské televize vytvofiením novû pojatého
Etického panelu, sloÏeného z nezávisl˘ch odborníkÛ a interních profesionálÛ, kter˘ má posuzovat stíÏnosti
na pofiady a navrhovat generálnímu fiediteli opatfiení, která by tûmto problémÛm v budoucnosti zamezila.
Zahájili jsme také proces vypracovávání individuálních strategick˘ch plánÛ pro kaÏd˘ útvar.
Útvar pro strategick˘ rozvoj také vypracoval v‰eobecn˘ strategick˘ náãrt dokumentu o cílech âeské televize
v následujících dvou letech – âeská televize na prahu tfietího tisíciletí. Tento dokument se zamûfiil na pût klíãov˘ch programov˘ch oblastí, na které se soustfiedí snaha âeské televize o zlep‰ení:
– zpravodajství a publicistika
– dûti a mládeÏ
– dokumenty a Ïivotní styl
– drama
– zábava.
Dokument se zamûfiil také na to, jak âeská televize pracuje na zv˘‰ení efektivity, finanãní transparentnosti
a vytváfiení soudrÏnûj‰í organizaãní struktury.
Útvar pro strategick˘ rozvoj zahájil dÛkladnou interní diskusi o existujícím producentském
systému a jeho spolupráci s programov˘m fieditelstvím. Koncem roku 1998 bylo jasné, Ïe jestliÏe má âeská
televize zaruãit do budoucnosti kvalitní sluÏbu vefiejnosti a pfiitom si udrÏet svou sledovanost, musí v existují-
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cím systému dojít k zásadní zmûnû. Útvar pro strategick˘ rozvoj pfiedloÏil v hrub˘ch rysech moÏné varianty
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vylep‰ení této struktury. Jedním z nejvût‰ích úkolÛ strategického rozvoje v roce 1999 bude realizace nové
struktury tvorby programu a produkce – poté, co dojde k podrobné studii struktur zahraniãních televizních
stanic a probûhne interní diskuse.

âeská televize prochází obdobím, kdy je nutné ãinit nelehká rozhodnutí, má-li si uchovat a dále rozvíjet svou vefiejnoprávní roli. Konkurence na ãeském mediálním trhu je stále silnûj‰í a âeská televize, chce-li
slouÏit celé vefiejnosti, a ne pouze men‰inovému diváctvu, musí b˘t konkurenceschopná. Proto bude
nezbytné, aby bûhem pfií‰tích nûkolika let do‰lo k rozsáhl˘m zmûnám v my‰lení a struktufie celé organizace.
Bude také zapotfiebí diskuse mimo organizaci o tom, jak˘ je v˘znam vefiejnoprávní televize na konci století,
a o Ïivotnû dÛleÏité roli vefiejnoprávního vysílání pfii budování obãanské spoleãnosti.
V˘zvy stojící pfied námi jsou je‰tû násobeny nesmírnou rychlostí technick˘ch zmûn v médiích a roz‰ifiováním zpÛsobÛ distribuce signálu prostfiednictvím digitalizace – coÏ pfiinese âeské televizi nové hrozby
ve formû dal‰í konkurence, ale také nabídne nové vysílací a tvÛrãí pfiíleÏitosti, kter˘ch musí v budoucnu ke
sluÏbû vefiejnosti vyuÏít. Aby mohla ãelit tûmto v˘zvám, âeská televize vypracovává jasné strategie, organi-
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zaãní strukturu a personální politiku, které z této instituce vytvofií kvalitního, vpfied hledícího vysílatele.
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Právní kontext pÛsobení âeské televize
Du‰an Chmeliãek

vedoucí Právního a smluvního útvaru

âeská televize pracuje, vysílá a vÛbec existuje v prostfiedí konce druhého tisíciletí, jehoÏ legislativní rámec
v˘znamnû ovlivÀuje blíÏící se vstup âeské republiky do Evropské unie, nutnû doprovázen˘ pfiipravovan˘mi
legislativními zmûnami, a to samozfiejmû i v mediální oblasti. V rÛzn˘ch stádiích rozpracovanosti se v souãasné dobû nachází hned nûkolik zákonÛ v˘znamnû ovlivÀujících fungování âeské televize. V této souvislosti
je potfieba zmínit pfiipravovanou novelu tiskového zákona, zákona o âeské televizi a v neposlední fiadû
zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
âeská televize b˘vá spoleãnû s jin˘mi vysílateli zvána na pracovní setkání k pfiedkladatelÛm tûchto
zákonÛ, zejména pak na pÛdu Ministerstva kultury âR, kde jsou neobyãejnû Ïivû a vzru‰enû diskutovány
zmûny pfiipravované tímto ministerstvem. Postavení âeské televize jako vefiejnoprávního média (spoleãnû
s âesk˘m rozhlasem) je ponûkud v˘jimeãné a nemohu neÏ zaznamenat skuteãnû obecnou snahu, a to
nejen ze strany soukrom˘ch provozovatelÛ televizního nebo rozhlasového vysílání, o jisté okle‰tûní
pozice vefiejnoprávního média. Okle‰tûní ve smyslu neustálého tlaku na zmen‰ení povoleného procenta
reklamy ve vysílání vefiejnoprávní televize, coÏ by ve svém dÛsledku mûlo neblah˘ vliv na zákonem umoÏnûné pfiíjmy âeské televize, ale i tlak na zúÏení moÏnosti sponzoringu aj. Celou problematiku je v‰ak nutné

V první je nepfiehlédnutelná snaha pfiedkladatele zákonÛ (zejména pak zákona o âeské televizi
a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání) stanovit nezávislé vefiejnoprávní televizi svá pra-

nutné zde zdÛraznit, Ïe posláním âeské televize v Ïádném pfiípadû není slouÏit jako nástroj státu, kter˘ by

nepodporuje. Pfiíjmy âeské televize jsou ze zákona zcela jasnû vymezeny a jakákoliv snaha o vytvofiení
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vidla hry, která by ve svém dÛsledku znamenala potlaãení nezávislosti média vefiejné sluÏby. PovaÏuji za
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vidût ve dvou rovinách.
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pomocí tohoto média prosazoval své zájmy. Není to televize státní, neboÈ stát ji ze svého rozpoãtu nikterak

vazby na stát mÛÏe b˘t poprávu vnímána jako omezování její nezávislosti. Smûrem k omezení vefiejnoprávní
televize pÛsobí rovnûÏ jiÏ zmínûn˘ stál˘ tlak soukromého sektoru.
Druhá rovina zahrnuje potfiebu v‰ech vysílatelÛ sdruÏit svÛj potenciál a zfietelnû se vzít za zájmy
mediálního sektoru jako takového. Na základû této potfieby vznikl tzv. mediální panel, zahrnující zejména televizní a rozhlasové vysílatele, Radu âeské televize a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání âR. Tato platforma pak slouÏí nejen k potfiebné v˘mûnû názorÛ, ale vzniká zde – jako alternativa k návrhu ministerskému
– i protinávrh zákona o provozování televizního a rozhlasového vysílání, vycházející z praktick˘ch zku‰eností a potfieb mediálního trhu.
Právními náleÏitostmi fungování âeské televize se zab˘vá její Právní a smluvní útvar. Zmûny,
kter˘mi tento útvar v roce 1998 pro‰el (a do jisté míry dosud prochází), lze stûÏí vizuálnû prezentovat
a diváka âeské televize se pfiímo nedot˘kají. Snad se v‰ak dá s úspûchem konstatovat, Ïe se dotknou celého
vnitfiního systému fungování âeské televize, resp. jednotliv˘ch útvarÛ. Právní a smluvní útvar na sebe vzal
úkol naprosto logick˘, leã v minul˘ch podmínkách fungování âeské televize nerealizovan˘ – soustfiedit

útvaru, a to na útvar pro styk s ochrann˘mi organizacemi). Jen na první pohled se tento krok mÛÏe jevit jako
rigidní centralismus; ve skuteãnosti v sobû zahrnuje nesporné v˘hody. Soustfieìuje ve‰kerou agendu do jednoho místa, umoÏÀuje koncepãnû a strategicky rozhodovat a zároveÀ nepochybnû posiluje úlohu tohoto servisního útvaru. Samozfiejmû, Ïe taková zmûna s sebou nese i nepfiíjemnosti – vyboãení ze star˘ch kolejí,
ohroÏení zabûhl˘ch rituálÛ a v neposlední fiadû i zásahy do „kuchyní“ jednotliv˘ch útvarÛ, které se místy ukázaly jako naprosto nezbytné. Celá zmûna má jeden naprosto elementární pfiedpoklad, a tím je komunikace,
tedy fenomén, kter˘ zejména dnes nab˘vá na stále vût‰í a vût‰í dÛleÏitosti. Pokud jsou zamûstnanci tohoto
útvaru schopni a ochotni komunikovat s kolegy z jin˘ch útvarÛ o tom, co potfiebují, a vûdí, Ïe jsou zde pro
ostatní, je to ta správná a nadûjná cesta. Nechci tím fiíci nic jiného, neÏ Ïe v‰e je v lidech a jejich pfiístupu ke
druh˘m jako ke kolegÛm, jako k nûkomu na stejné lodi.

Televize vefiejné sluÏby není v Ïádném pfiípadû nástrojem státu,
kter˘ by pomocí tohoto média prosazoval své zájmy.
V roce 1998 vzal na sebe útvar v osobû svého vedoucího odpovûdnost také za kolektivní vyjednávání s odbory. Vyjednávání, které je z obou stran pfiedev‰ím v˘razem moÏného a mnohdy nutného kompro-

a dodatek ã. 1 k dlouhodobé kolektivní smlouvû na roky 1998 – 2002.
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strany pfiínosnou zku‰eností, vznikl text kolektivní smlouvy na rok 1999, dodatek ã. 1 k této kolektivní smlouvû
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misu. MoÏného zejména z hlediska ekonomické existence âeské televize a nutného z pohledu koexistence
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v sobû v‰echny právníky této velké instituce (samozfiejmû se nesmí zapomínat i na druhou sloÏku tohoto
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Vefiejnoprávní neznamená nudné
Martin Bezou‰ka

fieditel programu

Po jmenování do funkce fieditele programu 1. 4. 1998 bylo m˘m logick˘m úkolem navázat na v‰echno fungující a zdafiilé a pokusit se postupnû odstranit nûkteré nedostatky tak, aby se pfiedev‰ím posílila úloha televize
vefiejné sluÏby, kterou âeská televize plní.
Jako Ïivotaschopné se ukázalo dosavadní profilování obou programÛ: prvního jako atraktivního
programu, kter˘ oslovuje co nej‰ir‰í diváckou vefiejnost a pÛsobí jako kultivovaná alternativa komerãních
televizí; druhého zamûfieného na v˘luãnûj‰ího diváka, aÈ uÏ takového, kter˘ má zájem o hlub‰í a analytiãtûj‰í
zpravodajství, nároãnûj‰í tvorbu, alternativní zábavu, ale také na diváka, kter˘ patfií k minoritním zájmov˘m ãi
etnick˘m skupinám, a v neposlední fiadû i na sportovního fanou‰ka. Oba programy, které by ve svém vztahu
mûly b˘t co nejvíce komplementární, pak spojuje jednoznaãná orientace na pÛvodní ãeskou tvorbu. A není to
jen tvorba divácky vdûãná, jako je televizní zábava, drama ãi seriály, ale opût i tvorba v˘luãnûj‰í, která by
bez pomoci âeské televize jistû nezaznamenala takové v˘sledky nebo by úplnû stagnovala.
V˘raznou rekonstrukcí pro‰lo samozfiejmû programové schéma. Pfii zachování specifiky obou programÛ bylo od 1. 9. a posléze na pfielomu roku postupnû zpfiehlednûno tak, aby divák v dan˘ den a danou
hodinu vûdûl, jaká cílová skupina je oslovena a jak˘ typ formátu uvidí. Zpfiehlednûní a dlouhodobûj‰í vize
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schématu umoÏÀuje, aby takové schéma bylo jen prÛbûÏnû a nenásilnû korigováno. (Podrobnûji se progra-
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mování âeské televize v roce 1998 vûnuje samostatná pasáÏ.)

s takovou dlouhodobou vizí. Posílena byla také dramaturgie archivu, neboÈ jeho bohatství sk˘tá znaãné –
a dosud ne zcela vytûÏené – programové vyuÏití (viz staÈ o ãinnosti Archivu a programov˘ch fondÛ).
Slabinou âeské televize byl tradiãnû nedostatek umûní prezentovat v˘sledky své práce, nestydût
se upozornit na kvalitní a potenciálnû divácké pofiady. Bylo to tak vnímáno zvenku i zevnitfi âeské televize.
Proto jedním z prvních krokÛ po nástupu nového vedení âeské televize byl konkurz na vedoucího oddûlení
autopropagace a vizuální prezentace. Poté âeská televize pfiikroãila k zásadní promûnû vizuální image.
Nejprve dostalo nov˘ kabátek zpravodajství na prvním i na druhém programu, potom upoutávky a na pfielomu roku také celkov˘ ident âeské televize. Z tûchto zmûn vycházejí i mnohé nové nebo inovované znûlky
formátÛ a podoba tiskov˘ch materiálÛ, jimiÏ se âeská televize navenek prezentuje.

Program âeské televize netvofií jen tvorba divácky vdûãná,
jako je televizní zábava, drama ãi seriály, ale i tvorba v˘luãnûj‰í,
která by bez pomoci âeské televize strádala nebo úplnû stagnovala.
¤editelství programu bude i nadále naplÀovat vizi moderní vefiejnoprávní televize, úzkostlivû dbát
na úroveÀ a specifiku obou programÛ, vyváÏenost ÏánrÛ, oslovení men‰inov˘ch skupin a umístûní vytvofie-
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n˘ch formátÛ na správném místû ve schématu.
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Bûhem celého tohoto období byly producentsk˘mi centry vyvíjeny nové formáty, které korespondují
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Programování âeské televize v roce 1998
Markéta Luhanová

vedoucí plánování a koordinace programu

Programování âeské televize probíhalo v roce 1998 ve dvou etapách. Od zaãátku roku se vysílalo podle schématu vytvofieného pod vedením programového fieditele Jifiího Pittermanna, resp. Anny Vá‰ové. Po zmûnách ve
vedení âeské televize (nov˘m fieditelem programu byl jmenován Martin Bezou‰ka) pak zaãalo vznikat nové programové schéma. Zpoãátku pfiicházely pouze drobné dílãí obmûny, pozdûji, s pÛsobností od záfií, obmûny
zásadnûj‰ího a koncepãnûj‰ího charakteru.

âT1
Pevn˘mi osami vysílání programu âT1 byly pravidelné zpravodajské relace, kter˘ch bylo v prÛbûhu kaÏdého
v‰edního dne sedm: v 9.00, ve 12.00 a v 16.00 pûtiminutové Zprávy, v 18.00 patnáctiminutové Veãerníky,
v 19.15 pÛlhodinové Události, mezi 22.05 a 22.45 desetiminutové Zprávy a dal‰í pûtiminutové Zprávy pÛlnoãní.
Kromû toho byly pravidelné zprávy souãástí ranního Studia 6. Tam se objevovaly bûhem 150 minut jeho Ïivého
vysílání kaÏdou pÛlhodinu. V sobotu a v nedûli pak program âT1 nabízel pûtiminutové Zprávy v 10.00, v 18.00,
v sobotu i polední Zprávy. Ty v nedûli ustoupily hodinové Debatû. Dále byly rovnûÏ v 19.15 zafiazeny Události,
v sobotu po 21. hodinû, v nedûli pak po 22. hodinû dal‰í pûtiminutové Zprávy a jako poslední opût pûtiminutové
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Zprávy pÛlnoãní.
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Dopolední ãasy v‰edních dnÛ programu âT1 byly vûnovány hlavnû reprízám pofiadÛ z veãerÛ dnÛ pfiede‰l˘ch. Odpoledne patfiila pfiedev‰ím pofiadÛm pro dûti a mládeÏ, vûdomostním soutûÏím a magazínÛm.
Podveãerní ãas po skonãení VeãerníkÛ byl zasvûcen ekologii, magazínÛm, publicistice, dokumentu nebo kontaktu s diváky v pofiadu Listárna. Pouze stfiedeãní ãas byl vûnován dûtem. V tzv. Podveãeru plném kouzel mohly
sledovat své oblíbené pÛvodní ãeské seriály – nejprve Pana Tau, na kterého pak navázala Arabela.
V sobotu jiÏ v 7.30 zaãínal pravideln˘ blok pofiadÛ pro dûti Ano, je sobota ráno, kde se stfiídaly magazíny, soutûÏe, hudební pofiady, ale také napfi. diskuse, publicistika ãi ekologie pro nejmen‰í diváky. V prÛbûhu
dne si na‰ly svÛj ãas zahraniãní pfiírodopisné dokumenty a cestopisy, ale i pÛvodní Studio reportérÛ, magazíny,
pofiad dechové hudby, pozdûji odpoledne pak Filmové návraty toho nejlep‰ího, co svûtová kinematografie dfiívûj‰ích let nabízela, a zábavná vûdomostní soutûÏ Pyramida. Dûtem patfiil je‰tû ãas po Zprávách – v 18.05 na‰ly
kaÏdou sobotu svou oblíbenou, témûfi hodinovou pohádku. Po ní pak, stejnû jako kaÏd˘ jin˘ den, Veãerníãek.

Nedûlní ráno na âT1 patfiilo opût dûtem – více neÏ dvouhodinovému bloku JÛhele nedûle.
Po nûm zpestfioval dopoledne zpravodajsk˘ Objektiv, ãesk˘ seriál z archivu âeské televize, informativní
Listárna a Kalendárium a jiÏ zmiÀovaná Debata. Odpoledne patfiilo magazínÛm, pÛvodním dokumentárním
pofiadÛm a v neposlední fiadû hodinové pohádce pro dûti. V podveãer se diváci mohli tû‰it na oblíbené
Úsmûvy ãeského filmu.
Prime time na programu âT1 patfiil pfiedev‰ím vkusnû zpracovanému oddechovému Ïánru
(ãeskému i zahraniãnímu seriálu ãi filmu). Zde je tfieba se zmínit alespoÀ o dvou nov˘ch cyklech. V úter˘
(pozdûji ve ãtvrtek) ve 20.00 To byl ãesk˘ trhák – tvofien˘ filmy na‰í pováleãné kinematografie a chronologicky fiazen˘ podle náv‰tûvnosti v kinech v tom kterém roce. V pátek ve 21.15 diváci nad‰enû pfiijali âesk˘
detektivní a kriminální film. I pro tento celoroãní cyklus vybírala dramaturgie z toho nejlep‰ího, co kinematografie i televizní archiv nabízí. Dále pak patfiil hlavní vysílací ãas investigativní Ïurnalistice, diskusím, atraktivním dokumentárním pofiadÛm, magazínÛm a publicistice. Ve stfiedu patfiila 20. hodina pfiedev‰ím premiérám
pÛvodní televizní dramatické tvorby, v pátek a v sobotu se tû‰ily velké oblibû pÛvodní zábavné pofiady,
v nedûli pak pÛvodní soutûÏe.
I nadále se na âT1 vysílalo nepfietrÏitû 24 hodin dennû. Noci byly vûnovány reprízám pofiadÛ v‰ech
ÏánrÛ – aÈ okamÏit˘m, ãi opakování pofiadÛ star‰ích, které nabízí bohat˘ archiv âeské televize a jimÏ ani
ãas neubral na jejich kvalitû.

âT2

zpravodajství „21“.
Dopoledne a ãasná odpoledne v‰edních dnÛ byla vûnována pfiedev‰ím reprízám. Ale uÏ kolem
16. hodiny zaãínaly premiérové pofiady. Odpoledne a v podveãer to byly pfiedev‰ím pofiady pro zájmové ãi
etnické men‰iny, vzdûlávací pofiady a pofiady pro skupinu, která je sice také men‰inou, ale velmi poãetnou –
pro sportovní fanou‰ky. Tûm âeská televize nabízela pravidelnû napfi. Sportovní ozvûny, Buly, Fotbalovou
stfiedu, Auto-moto-sport a dal‰í pofiady a navíc pfiímé pfienosy ãi záznamy v‰ech zajímav˘ch klání z na‰ich
i zahraniãních sportovi‰È. Velkou sledovanost druh˘ program zaznamenal bûhem Zimních olympijsk˘ch her
v japonském Naganu. Diváci tu dále na‰li zajímavé dokumenty v‰ech ÏánrÛ, pravidelné informativní desetiminutovky ze svûta umûní se souhrnn˘m názvem Kultura ’98, aktuální publicistiku, filmy, a pro ty, kdo si pro-

ÏánrÛ, tak jako ve v‰edních dnech. Navíc byla sobota obohacena o hudební pofiady a odpolední film pro dûti.
KaÏdou nedûli v 9.00 na‰li diváci na programu âT2 premiéru Nedûlního rána a po nûm opût
pestr˘ sled repríz nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ. K pohodû nedûlního odpoledne pak pfiispûla nabídka v˘znamn˘ch dûl
na‰í kultury Ze zlatého fondu âeské televize. Následoval v˘bûr nejkvalitnûj‰ích zahraniãních umûleck˘ch
dokumentÛ a film, vhodnû zvolen˘ pro nedûlní podveãer.
Dvacátá hodina programu âT2 patfiila v pondûlí pÛvodním hodinov˘m pofiadÛm o kultufie, v úter˘
a ve ãtvrtek pÛvodnímu ãi zahraniãnímu dokumentu o spoleãnosti, ve stfiedu dokumentu o pfiírodû (event.
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Sobotní dopoledne programu âT2 patfiilo bloku jazykov˘ch kurzÛ, bûhem dne se stfiídaly pofiady rÛzn˘ch
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stfiednictvím televize chtûli roz‰ífiit vzdûlání, pak tfiikrát t˘dnû pravidelnou hodinovou Televizní univerzitu.
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Fotbalové stfiedû), v pátek jednotliv˘m dílÛm z rozsáhlého cyklu Big beat a po jeho skonãení jin˘m hudebním
cyklÛm ãi jednotliv˘m dokumentÛm. Po zpravodajské „21“ následoval v pondûlí a ve ãtvrtek Filmov˘ klub,
v úter˘ krátk˘ subjektivní portrét z cyklu Ego, po nûm ãtyfii rÛzné hodinové diskuse, stfiídající se v pravidelném
t˘denním cyklu, pak Hudební klub a po nûm je‰tû Jazz klub. Stfieda pfiiná‰ela zahraniãní Portréty velk˘ch –
vût‰inou filmafiÛ ãi jin˘ch v˘znaãn˘ch a zajímav˘ch osobností a poté Hodinku s váÏnou hudbou. V pátek se
stfiídaly ãtyfii rÛzné diskusní pofiady ãtyfi zajímav˘ch osobností s jejich hosty, potom ãtyfii nekonformní hudební
pofiady z domácí tvorby, po nich krátká zahraniãní alternativní zábava a pak uÏ Noãní filmov˘ klub. Sobotní
veãer na âT2 otevíral pûtiminutov˘ pofiad Cizí slovo poezie. Po nûm se nabízelo vyuÏít víkendového veãera,
jediného nepfieru‰eného Jedenadvacítkou, pro vysílání v˘znaãn˘ch umûleck˘ch dûl, aÈ uÏ hudebních, dramatick˘ch, operních, baletních ãi filmov˘ch. Po nich následoval zahraniãní dokument o umûní a dále hodinové
zahraniãní ãi pÛvodní sociální dokumenty, které se stfiídaly s filmov˘m mûsíãníkem Prology. Nedûlní veãer na
âT2 nabízel umûlecké i jiné dokumenty, hudební pofiady, ale ve 22.00 také pohodov˘, tzv. nedûlní film.

Zmûny ve schématu
První v˘znamná zmûna ve vysílacím schématu nastala jiÏ poãátkem dubna roku 1998. Hodinová zpravodajská
Debata byla nahrazena o 15 minut krat‰ím pofiadem V pravé poledne. Stabilní velk˘ zájem divákÛ o zpravodajské pofiady podnítil generálního fieditele, fieditele programu a ‰éfredaktora zpravodajství k úvahám o pevnûj‰ím ukotvení veãerních Zpráv. Ty se postupnû prodlouÏily o 5 minut a staly se dal‰í plnohodnotnou relací
s názvem Události plus, doplnûnou i druhou relací Branky, body, vtefiiny. Sobotní a nedûlní dopolední
Zprávy byly naopak zru‰eny. Dal‰í zmûnou pro‰lo podveãerní vysílání na programu âT1. Tento ãas byl oznaãen za ãas rodinn˘, a proto byly kaÏd˘ v‰ední den mezi Veãerníky a Veãerníãkem vysílány atraktivní domácí
i zahraniãní pofiady zamûfiené na rodiny s dûtmi (hrané i dokumentární seriály).
V˘znamnou zmûnou bylo i to, Ïe od záfií se úpravami ve veãerní skladbû pofiadÛ dosáhlo pevného
zakotvení Událostí plus v ãase 22.00 s pouze v˘jimeãn˘m, maximálnû desetiminutov˘m posunem. Ranní
zpravodajsk˘ blok Studio 6 zmûnil prostfiedí, moderátory i název – Dobré ráno s âeskou televizí – a prÛbûÏnû pracoval na hledání nové cesty. Pfiicházely i zcela nové cyklické pofiady rÛzn˘ch ÏánrÛ – napfi. zpravodajské servisy Kulturní t˘deník a Ekonomick˘ t˘deník ãi atraktivní, subjektivnû pojat˘ cestopis Haliny
Pawlowské Zanzibar. KaÏdou stfiedu v 11.00 se od zaãátku záfií vysílal kontaktní Ïiv˘ pofiad pfiedev‰ím pro
Ïeny Sama doma s ambicí vysílat od nového roku kaÏd˘ v‰ední den. Pofiady pÛvodní alternativní zábavy
jako âeská soda, Dvaadvacítka a dal‰í, pfie‰ly z programu âT1, kde se od zaãátku roku vysílaly, na âT2.
Zmûny, které postupnû nastávaly, vedly k celkovému zprÛhlednûní a pravidelnosti stávajícího sché-
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matu a vysílání a zároveÀ se staly pfiedvojem pro pfiípravu vysílacího schématu na rok 1999.
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Reklama ve vysílání âeské televize
Kromû koncesionáfisk˘ch poplatkÛ, které jsou hlavním pfiíjmem âeské televize, je nezanedbateln˘ také pfiíjem
z vysílání reklamy.
Zákon povoluje âeské televizi vûnovat vysílání reklamy 1 % z celkového denního vysílacího ãasu.
Ze zákona je zakázáno reklamou jakékoliv pofiady dûlit, resp. pfieru‰ovat. Dal‰ím omezením je, Ïe v ãase
mezi 19. a 22. hodinou nesmí b˘t zafiazeno více neÏ 6 minut reklamních spotÛ bûhem jedné hodiny. Stejnû
jako v letech pfiede‰l˘ch vysílala âeská televize na programu âT1 nepfietrÏitû 24 hodin dennû, na programu
âT2 pak pfiibliÏnû 19 hodin dennû. Mûla tak moÏnost zafiadit do svého vysílání dennû 25 minut reklamy.
JiÏ tradiãnû se jako vhodnûj‰í pro uplatnûní reklamních spotÛ jevil program âT1 pro svÛj ‰ir‰í
diváck˘ zábûr a zábavnûj‰í, atraktivnûj‰í ladûní. Na programu âT2 byla reklama vysílána spí‰e v˘jimeãnû –
vût‰inou u zajímav˘ch sportovních pfienosÛ a soutûÏí.
Zku‰enost z minul˘ch let ukázala, Ïe diváci lépe pfiijímají krat‰í reklamní bloky rozmístûné na ‰ir‰í
vysílací plo‰e neÏ bloky pfiíli‰ dlouhé, které tfií‰tí kontinuitu zajímav˘ch pofiadÛ. Proto se pracovníci skladby
programu ve spolupráci s partnery z agentury IP snaÏili vyhledat co nejvíce vhodn˘ch pofiadÛ, které by mohli
nabídnout zájemcÛm o inzerci k umístûní jejich spotÛ. Dafiilo se tak zvy‰ovat zájem inzerentÛ o reklamu
u VeãerníãkÛ, pohádek a dal‰ích pofiadÛ pro dûti, u VeãerníkÛ, seriálÛ a dal‰ích pofiadÛ podveãera,
bûhem víkendov˘ch dnÛ pak napfi. u zpravodajsk˘ch pofiadÛ, Receptáfie, seriálu z archivu âeské televize, filmu pro pamûtníky a dal‰ích pofiadÛ bûhem celého dne.
V roce 1998 pokraãoval trend vysílat reklamu v krat‰ích, ale ãastûj‰ích blocích. Nároãnûj‰í práce,
která je podmínkou takového fie‰ení, byla odmûnûna vût‰í spokojeností divákÛ, ktefií nûkdy dlouhé reklamní
bloky kritizovali jako retardující.
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Údaje o pfiíjmech z reklamy viz oddíl Hospodáfiská a komerãní ãinnost (str. 136).
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Vysílání âeské televize v datech Anal˘zy programu a auditoria
Stať o činnosti útvaru Analýzy programu a auditoria v roce 1998 viz oddíl Analýza diváckého ohlasu.

Celková vysílací plocha âeské televize v letech 1992 – 1998 (v hodinách)
âT1
Celkem
hodin

Rok

1992*)
1993
1994
1995
1996
1997
1998

5 080
7 164
8 760
8 609
8 724
8 749
8 760

Denní
prÛmûr
hodin
13,9
19,6
24,0
23,6
23,8
23,9
24,0

âT2
Celkem
hodin
4 918
6 133
6 576
6 760
6 464
6 772
7 269

Denní
prÛmûr
hodin
11,5
16,8
18,0
18,5
17,7
18,6
19,9

âT1 + âT2
Úhrnem
hodin

Úhrnem
%

9 998
13 297
15 336
15 369
15 188
15 524
16 029

62,4
82,9
95,7
95,9
94,7
96,8
100,0

*) rok vzniku âeské televize

Poznámka: Procenta úhrnu vysílací plochy jsou ve vztahu k rozsahu vysílání v roce 1998 (ten je považován za 100 %).

20 000 hodin

15 000 hodin

10 000 hodin

5 000 hodin
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Zdroj: âT-Anal˘za programu a auditoria

Od zavedení celodenního vysílání na programu âT1 je dal‰í zvy‰ování celkové vysílací plochy âeské televize
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moÏné pouze díky roz‰ifiování objemu vysílání na âT2. V dÛsledku toho roste i podíl vysílání tohoto programu
na celkové vysílací plo‰e – v roce 1997 se blíÏil 44 % a v roce 1998 se dostal nad 45 %. Rozdíl v objemu
vysílání obou programÛ pfiedstavoval v roce 1998 uÏ jen cca 4,1 hodiny dennû.

Podíl studií na celkové vysílací plo‰e âeské televize v roce 1998
âT1
plocha
v hod.
7 781
545
434
8 760

Praha
Brno
Ostrava
celkem

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

âT2
plocha
v hod.
6 706
310
253
7 269

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

Celkem
plocha
v hod.
14 487
855
687
16 029

v%
90,4
5,3
4,3
100,0

100 %
80 %
60 %
40 %
Praha
20 %

Brno

0%
âT1

âT2

Ostrava
âT1 + 2

Zdroj: âT-Anal˘za programu a auditoria

Podíl studií v Brnû a Ostravû na vysílání âeské televize zaznamenal pozoruhodn˘ meziroãní nárÛst, a to jak
absolutní (vyjádfien˘ poãtem hodin), tak relativní (procentuální). Zatímco v roce 1997 obû studia obohatila
vysílání âeské televize 1339 hodinami (coÏ pfiedstavovalo 8,6 % celkové vysílací plochy), v roce 1998 to bylo
jiÏ 1542 hodin (tedy 9,6 % celkového objemu vysílání). NárÛst tak ãinil 203 hodin, respektive 1 procento.

Podíl premiér a repríz ve vysílání âeské televize v roce 1998
âT1
plocha
v hod.
3 850
4 910
8 760

premiéry
reprízy
celkem

v%
43,9
56,1
100,0

âT2
plocha
v hod.
3 776
3 493
7 269

v%
51,9
48,1
100,0

Celkem
plocha
v hod.
7 626
8 403
16 029

v%
47,6
52,4
100,0

100 %

60 %
40 %
20 %

premiéry

0%

Zdroj: âT-Anal˘za programu a auditoria

reprízy
âT1 + 2
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V programové nabídce roku 1998 poprvé bûhem existence âeské televize zaznamenaly reprízy pfievahu nad
premiérami. Je tfieba podotknout, Ïe je to pfievaha v pomûru cca 1 : 0,9 – tedy mírná. Nepochybnû jde
o dÛsledek roz‰ifiování vysílání do pozdnû noãních a brzce ranních ãasÛ prostfiednictvím automatického opakování zejména cyklick˘ch pofiadÛ. Napovídá to skuteãnost, Ïe k této pfievaze dochází pouze na programu
âT1, na nûmÏ vysílání v roce 1998 bûÏelo nonstop dnem i nocí, zatímco na programu âT2 s vysíláním po pÛlnoci pfieru‰ovan˘m si udrÏely pfievahu premiéry nad reprízami.

PÛvod pofiadÛ vysílan˘ch âeskou televizí v roce 1998

vlastní
pfievzaté domácí
pfievzaté zahraniãní

âT1
v hod.
6 379
77
2 304

v%
72,8
0,9
26,3

âT2
v hod.
4 278
299
2 692

v%
58,9
4,1
37.0

âT1 + âT2
v hod.
10 657
376
4 996

v%
66,5
2,3
31,2

100 %
80 %
60 %
40 %
vlastní

20 %

pfievzaté domácí
0%
âT1

âT2

âT1 + 2

pfievzaté zahraniãní

Zdroj: âT-Anal˘za programu a auditoria

Zastoupení vlastních a pfievzat˘ch pofiadÛ ve vysílání âeské televize v roce 1998 se od situace pfiedchozího
roku prakticky neli‰í: na dvû hodiny pofiadÛ vlastních pfiipadá zhruba hodina pofiadÛ pfievzat˘ch. Tento pomûr
ve prospûch vlastních pofiadÛ je pfiitom v˘raznûj‰í na âT1 (1 : 0,4) neÏ na âT2 (1 : 0,7).
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Zemû pÛvodu zahraniãních pofiadÛ vysílan˘ch âeskou televizí v roce 1998 (âT1+âT2)
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Austrálie
âína
Francie
Itálie
Japonsko
Kanada
Maìarsko
Polsko
Rakousko
Rusko (SNS)
Slovensko
SRN
·panûlsko
·védsko
USA
Velká Británie
Euronews***)
ostatní
celkem

podíl v hod.
91
3
582
173
201
113
64
11
11
78
195
346
115
36
1 659
700
401
217
4 996

% ze v‰ech zahr. pofiadÛ*)
1,8
0,0
11,7
3,5
4,0
2,3
1,3
0,2
0,2
1,6
3,9
6,9
2,3
0,7
33,2
14,1
8,0
4,3
100,0

% vysílací plochy**)
0,6
0,0
3,6
1,1
1,3
0,7
0,4
0,0
0,0
0,5
1,3
2,2
0,7
0,2
10,3
4,4
2,5
1,4
31,2

*) procento vztaÏené k souhrnné stopáÏi zahraniãních pofiadÛ, **) procento vztaÏené k celkové vysílací plo‰e v‰ech pofiadÛ
bez rozdílu pÛvodu, ***) mezinárodní zpravodajsk˘ pofiad vysílan˘ na âT2
Zdroj: âT-Anal˘za programu a auditoria

V posledních dvou letech se ve vysílání âeské televize vyhranilo pût hlavních zdrojÛ, z nichÏ âeská televize
pro své vysílání získává nejvíce zahraniãních pofiadÛ – první USA, druhá Velká Británie, tfietí Francie, ãtvrté
mezinárodní zpravodajství Euronews a pátá Spolková republika Nûmecko. Na ‰esté místo v roce 1998
postoupilo Japonsko; stalo se tak díky pfienosÛm z olympiády v Naganu. Jako objemovû stabilní zdroje se
jeví Slovensko a Austrálie. Do vysílání v roce 1998 se v˘raznûji více pofiadÛ dostalo z Itálie, ·panûlska, ale
také z Ruska a Maìarska. Naopak ve srovnání s pfiedchozím rokem ubylo nejvíce pofiadÛ kanadské
provenience.

Svûtadíly pÛvodu zahraniãních pofiadÛ vysílan˘ch âeskou televizí v roce 1998
Podíl v hodinách
2 901
1 772
220
92
8
3
4 996

Evropa
Severní Amerika
Asie
Austrálie a Oceánie
Latinská Amerika
Afrika
Celkem

% ze v‰ech zahr. pofiadÛ
58,0
35,5
4,4
1,8
0,2
0,1
100,0

% vysílací plochy
18,1
11,1
1,4
0,6
0,0
0,0
31,2

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500

Afrika

Latinská
Amerika

Austrálie
a Oceánie

Asie

Severní
Amerika

Evropa

0
Hodiny

Zdroj: âT-Anal˘za programu a auditoria

z celkového poãtu 4996 hodin zahraniãních pofiadÛ bylo uvedeno 2901 hodin pofiadÛ evropského pÛvodu.
Jde tedy o 58 % v‰ech odvysílan˘ch pofiadÛ ze zahraniãí a témûfi o pûtinu celkové vysílací plochy (pfiesnû

1 9 9 8

Také v roce 1998 mezi zahraniãními pofiady v programové nabídce âeské televize pfievládaly evropské tituly:

Pfiehlédnout nelze ani dal‰í skuteãnost – totiÏ to, Ïe objem evropsk˘ch a severoamerick˘ch pofiadÛ

â T

o 18,1 %).

V ˘ r o ã n í
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pfiedstavuje ve svém úhrnu 93,5 % v‰ech zahraniãních titulÛ.
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Zastoupení programov˘ch typÛ ve vysílání âeské televize v roce 1998
âT1

âT2

v hod.

v%

âT1 + âT2

v hod.

v%

v hod.

v%

informativní
zpravodajské
publicistické
dokumentární
sportovní
vzdûlávací
osvûtové
zábavné
hudebnû zábavné
hudební
dramatické
literární
náboÏenské
doplÀkové
reklamní

1 040
764
1 285
494
492
112
313
638
523
83
2 809
4
35
35
133

11,9
8,7
14,7
5,6
5,6
1,3
3,6
7,3
6,0
0,9
32,1
0,0
0,4
0,4
1,5

1 194
1 093
965
957
651
268
108
119
419
270
1 142
5
44
30
4

16,4
15,0
13,2
13,2
9,0
3,7
1,5
1,6
5,8
3,7
15,7
0,1
0,6
0,4
0,1

2
1
2
1
1

234
857
250
451
143
380
421
757
942
353
3 951
9
79
65
137

13,9
11,6
14,0
9,1
7,1
2,4
2,6
4,7
5,9
2,2
24,6
0,1
0,5
0,4
0,9

celkem

8 760

100,0

7 269

100,0

16 029

100,0

35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%

V ˘ r o ã n í
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Zdroj: âT-Anal˘za programu a auditoria
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ostatní

dramatické

hudební

hudebnû zábavné

zábavné

osvûtové

vzdûlávací

sportovní

dokumentární

publicistické

zpravodajské

informativní

0%

âT1
âT2
âT1 + âT2

Pofiadí podle programov˘ch typÛ – procentuální srovnání let 1997 a 1998
1997 (âT1 + âT2)
Pofi.

Programov˘ typ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

dramatické a literární pofiady
publicistika
informativní (bez teletextu)
zpravodajství
dokumentární pofiady
vzdûlávací a osvûtové
zábavné
sportovní
hudebnû zábavné
hudební
reklamní
náboÏenské
doplÀkové
teletext in vision

1998 (âT1 + âT2)
Podíl na
vysílání v %
25,2
12,9
12,3
11,0
9,1
5,5
5,4
4,8
4,1
1,9
0,7
0,5
0,2
11,4

Pofi.

Programov˘ typ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

dramatické a literární pofiady
publicistika
informativní
zpravodajství
dokumentární pofiady
sportovní
hudebnû-zábavné
vzdûlávací a osvûtové
zábavné
hudební
reklamní
náboÏenské
doplÀkové

Podíl na
vysílání v %
24,8
14,1
14,0
11,6
9,1
7,1
5,9
5,0
4,7
2,2
0,8
0,5
0,4

Zdroj: âT-Anal˘za programu a auditoria

Pofiadí podle zastoupení programov˘ch typÛ ve vysílání âeské televize zÛstalo v roce 1998 na prvních pûti
místech stejné jako v pfiedchozím roce: první dramatické a literární pofiady (zhruba ãtvrtina vysílací plochy), druhá publicistika (její podíl se zv˘‰il z 12,9 % na 14,1 %), tfietí informativní pofiady (nárÛst z 12,3 %
na 14,0 %), ãtvrté zpravodajství (narÛst o 0,6 % na 11,6 %) a páté dokumentární pofiady (v obou letech
shodnû 9,1 %).
Na ‰estou pfiíãku se v roce 1998 dostaly pofiady sportovní. Více neÏ dvouprocentnímu nárÛstu
(ze 4,8 % na 7,1 %) se nelze divit, protoÏe rok 1998 byl rokem zimní olympiády a také mistrovství svûta
v kopané a tyto dvû nejv˘znamnûj‰í sportovní události roku zprostfiedkovávala âeská televize.
RovnûÏ pofiady zábavné a hudebnû-zábavné ve svém úhrnu zaznamenaly viditeln˘ nárÛst, a to
z 9,5 % na 10,6 %.
Milovníci hudby jistû uvítali více hudebních pofiadÛ: v procentuálním vyjádfiení jejich pfiírÛstek ãinil
sice jen 0,3 %, ale v hodinách byl zfietelnûj‰í, protoÏe „poskoãil“ o 59 hodin (z 294 na 353).
Mírn˘ pokles ve srovnání s rokem 1997 zaznamenaly pofiady vzdûlávací a osvûtové (z 5,5 % na 5,0 %,

â T

Karel Zeman, Anal˘za programu a auditoria

z p r á v a

kové vysílací plochy.

V ˘ r o ã n í

Relativnû stejnû byly zastoupeny pofiady náboÏenské – v roce 1997 i 1998 jim pfiipadlo 0,5 % cel-
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coÏ v denním prÛmûru znamená pokles z 2,3 na 2,2 hodiny – tedy o 6 minut).
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Redakce zpravodajství
Zdenûk ·ámal

‰éfredaktor

B˘vá-li datum konãící osmiãkou povaÏováno pro ãeské dûjiny za klíãové a historické, pak rok 1998 se do
relativnû krátk˘ch dûjin zpravodajství âeské televize vepsal skuteãnû v˘raznû. Zmûny personální, organizaãní a strukturální, které zde po nástupu nového generálního fieditele nastaly, jsou pro chod redakce i pracovní atmosféru samozfiejmû dÛleÏité. Ale práce zpravodajství je diváky – koncesionáfii hodnocena
pfiedev‰ím zvnûj‰ku. DivákÛm mÛÏe b˘t v podstatû lhostejné, s jak˘mi problémy se struktura pot˘ká. DÛleÏit˘
je pro nû úãel této struktury a tím je v pfiípadû zpravodajství v˘stup na obrazovce, tedy jednotlivé relace.
A tady je moÏné fiíci, Ïe zmûny byly patrné v‰ude. Bez nadsázky lze konstatovat, Ïe to, co nebylo nové
zcela, bylo alespoÀ zásadním zpÛsobem inovováno.
Nejviditelnûj‰í zmûnu pochopitelnû pfiedstavovala kompletnû nová vizuální podoba, kterou v‰echny
relace denního zpravodajství obdrÏely na pfielomu srpna a záfií. Objevily se nové znûlky, relace se zbavily
ponûkud odcizeného elektronického pozadí a moderátofii pfie‰li do rekonstruovaného zpravodajského velínu.
Tyto kroky, vedené prostou snahou dát zpravodajsk˘m relacím âeské televize tváfi moderního dynamického
zpravodajství na sklonku druhého tisíciletí, získaly u divákÛ jednoznaãnou podporu. Pfiesvûdãivû to potvrdily prÛzkumy vefiejného mínûní i postupn˘ nárÛst sledovanosti. Zaznûly ale i názory zcela opaãné: âeská

dynamické zpravodajské znûlky, prostfiedí newsroomu a dvojice moderátorÛ nikdy nebyly ãesk˘m vynálezem
a nejsou charakteristické pouze pro ãeské televizní prostfiedí. Redakce zpravodajství v létû roku 1998 udûlala pouze to, co mûlo nastat pfied nûkolika lety.
Mnohem dÛleÏitûj‰í neÏ spory o kosmetiku v‰ak bylo podstatné roz‰ífiení a zkvalitnûní zpravodajského

z p r á v a

servisu, kter˘ redakce zpravodajství divákÛm poskytuje. Na âT1 pfiibyla nová zpravodajská relace, Události
plus, která je reakcí na ponûkud zmûnûn˘ Ïivotní rytmus obyvatelstva. Lidé, ktefií dfiíve nestíhali zpravodajství

V ˘ r o ã n í
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televize pr˘ pouze napodobuje úspû‰nûj‰í televizi komerãní. K tomu dodejme snad jen to, Ïe informaãnû

hou a závaÏností dÛkladnûj‰í pfiístup, podrobnûj‰í informace a anal˘zu. Redakce zpravodajství a její novû
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v tradiãním ãase, tak po desáté hodinû veãer získali plnohodnotnou zpravodajskou relaci a nikoli pouze prefabrikovanou a povrchní zpravodajskou konzervu. Objevil se dal‰í zcela nov˘ formát – publicistická pfiíloha
Událostí Tady a teì. Na ‰ir‰ím prostoru v ní dostávají prostor aktuální události a jevy zasluhující si svou pova-

vzniklé oddûlení reportérÛ zaãalo na sklonku roku vyrábût i publicistick˘ t˘deník Tady a teì plus.
V˘ãet nov˘ch pofiadÛ mÛÏe pokraãovat Ekonomick˘m t˘deníkem a Kulturním t˘deníkem
a radikální pfiemûnou ranního vysílání – dvouapÛlhodinového bloku Dobré ráno. Stejnû zásadní byla zmûna

nedûlního diskusního pofiadu Debata na koncepãnû odli‰n˘ pofiad V pravé poledne, kter˘ dává prostor
nejen politikÛm, ale i nezávisl˘m odborníkÛm a novináfiÛm. Podafiilo se také v˘raznû posílit regionální zpravodajskou síÈ, coÏ se projevilo na kvalitû regionálních VeãerníkÛ stejnû jako hlavních relací, které postupnû
ztratily ze svého vefiejností ãasto kritizovaného pragocentrismu.
Prosazení skuteãnû podstatn˘ch zmûn v‰ak není záleÏitostí nûkolika dní, a dokonce ani t˘dnÛ.
Na sklonku roku zaãala Redakce zpravodajství ve spolupráci s pracovníky útvaru strategického plánování
pracovat na souhrnném dokumentu Pravidla verbální a neverbální komunikace ve zpravodajsk˘ch relacích.
Tato pfiíruãka televizního novináfie vÛbec poprvé v historii âeské televize definuje jazykové i mimojazykové
prostfiedky, jejichÏ pouÏívání by mûlo garantovat, Ïe vefiejnoprávní zpravodajství kráãí cestou objektivity,
politické, obãanské i spoleãenské korektnosti a v‰estranné vyváÏenosti. Kultivace fiemesla televizního profesionála dostala ve zpravodajství dal‰í rozmûry. S reportéry i moderátory zaãali pravidelnû pracovat psychologové, vizáÏisté, pfii‰li noví odborníci na kulturu jazyka a hlasového projevu. Redakce zpravodajství je
vûkov˘m sloÏením pomûrnû mladá a dal‰í vzdûlávání mlad˘ch novináfiÛ chápe jako jeden z klíãov˘ch
momentÛ rozvoje a zkvalitÀování vefiejné sluÏby. Netfieba popírat, Ïe zahraniãní zku‰enosti jsou velmi cenné,
a proto do Prahy pfiijíÏdûjí lektofii z renomovan˘ch spoleãností, jako je francouzská TF1, britské BBC a ITN ãi
americká televizní spoleãnost ABC.

zmûny. V ãervnu 1998 se konaly mimofiádné parlamentní volby, v listopadu doplÀovací volby senátní. âeská
televize nabídla divákÛm rozsáhl˘ informaãní servis, doplnûn˘ o speciální vydání pofiadu „21“, v nichÏ dostali
moÏnost diskutovat ãlenové v‰ech kandidujících stran. Za zmínku stojí i fakt, Ïe prognózy volebních
v˘sledkÛ, které âeská televize pfiiná‰ela, pfiicházely k divákÛm nejen témûfi bezprostfiednû po tom, co spatfiily
svûtlo svûta, ale byly zároveÀ tím nejpfiesnûj‰ím, co bylo na ãeském televizním trhu k mání. Podobnû redakce
obstála ve dvou znaãnû temnûj‰ích zkou‰kách – bûhem dal‰ího kola války v Perském zálivu v prosinci 1998
a po zahájení spojeneck˘ch útokÛ proti Jugoslávii na jafie roku 1999. Mimofiádné relace související s tûmito
pochmurn˘mi událostmi patfiily z diváckého hlediska k nejsledovanûj‰ím a nejlépe hodnocen˘m pofiadÛm.
Bylo by nadmíru opováÏlivé tvrdit, Ïe v redakci zpravodajství se za uplynul˘ rok podafiilo vyfie‰it
ãi zmûnit v‰e podstatné a Ïe v dal‰ích mûsících a letech postaãí pouze dokonãovat zapoãaté zmûny.

pfiedev‰ím pro kvalitu a pestrost nabízen˘ch informací. Rozpracován je i formát pro na ãesk˘ch televizních
obrazovkách zcela nov˘, publicistick˘ tfiicetiminutov˘ dokument, kter˘ by kaÏd˘ t˘den zpracovával aktuální
problémy této spoleãnosti. Rok, kter˘ za sebou má zpravodajství, rozhodnû nebyl rokem bez chyb.
Rozhodnû to nebyl ani rok nula. Lze si snad závûrem dovolit prosté konstatování, Ïe zpravodajství vykroãilo
na velmi obtíÏnou cestu správn˘m smûrem. A není v tom snad ani pfiíli‰ pesimismu ãi nezdravé skepse, kdyÏ
konstatujeme, Ïe tato cesta stejnû nikdy neskonãí.

â T

profesí, v dal‰í profilaci jednotliv˘ch formátÛ a relací a vytváfiení relací zcela nov˘ch. Postupnû by mûlo dojít
napfiíklad k promûnû Dobrého rána v plnohodnotn˘ zpravodajsko-publicistick˘ servis, vyhledávan˘ diváky

z p r á v a

Do budoucna nadále spoãívá tûÏi‰tû redakãní práce pfiedev‰ím v neustálém zdokonalování v‰ech
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Do budoucna nadále spoãívá tûÏi‰tû redakãní práce pfiedev‰ím
v neustálém zdokonalování v‰ech profesí, v dal‰í profilaci
jednotliv˘ch formátÛ a relací a vytváfiení relací zcela nov˘ch.

V ˘ r o ã n í

„

Praktickou odolnost redakce zpravodajství v popisovaném období neprovûfiovaly pouze vnitfiní
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Redakce sportu
Jifií Baumruk

‰éfredaktor

Více neÏ 1000 hodin pfiím˘ch pfienosÛ, dokumentÛ, stfiihov˘ch pofiadÛ a zpravodajství – to je Redakce
sportu âeské televize v roce 1998. Vrcholem byl bezesporu nejvût‰í vysílací projekt v dûjinách televizního
vysílání v na‰ich zemích – Zimní olympijské hry v Naganu. Celkem 280 hodin, vzhledem k ãasovému
posunu ãasto v noci a ráno, Olympijské studio s hosty, pfienosy, záznamy, reportáÏe, aktuální rozhovory
z dûji‰tû her, zpravodajství, denní souhrny, mnohahodinov˘ pfiím˘ pfienos z návratu na‰ich olympionikÛ –
to v‰e zaji‰Èoval s obrovsk˘m zápalem a nasazením nepfiíli‰ poãetn˘ ‰táb pracovníkÛ Redakce sportu,
techniky i dal‰ích útvarÛ âeské televize. Odmûnou byly stovky dopisÛ a telefonátÛ pfieváÏnû spokojen˘ch aÏ
nad‰en˘ch divákÛ, rekordní sledovanost v rÛzn˘ch ãasov˘ch pásmech a krásné vzpomínky tvÛrcÛ na únor
’98. Ale ãas bûÏel rychl˘m tempem dál, dal‰í rekordní porci pfienosÛ pfiipravila Redakce sportu fotbalov˘m
divákÛm. V ãervnu a ãervenci se ve Francii hrálo celkem 64 zápasÛ Mistrovství svûta v kopané. Drtivou
vût‰inu utkání v pfiím˘ch pfienosech vysílala âeská televize.
V souladu s na‰í vefiejnoprávní funkcí ale nezapomínáme ani na dal‰í sportovní odvûtví. Tradiãnû
se objevují na obrazovce âeské televize vrcholné svûtové události v atletice, lyÏování, krasobruslení,
cyklistice, tenisu, basketbalu, kanoistice a dal‰ích sportech. SvÛj pravideln˘ magazín má motorismus –

V ˘ r o ã n í
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Auto-moto-sport se od zaãátku roku 1999 pfiejmenovává na Svût motorÛ. Nedûlní publicisticko-
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zpravodajsk˘ pofiad Sportovní nedûle se chystá do nového kabátu – je roz‰ífiena o prvky anal˘zy a ve
studiu jsou kromû hostÛ také aktivní diváci. Redakce sportu vyrábí i tradiãní stfiihové pofiady bilancující
uplynul˘ rok. Je pochopitelné, Ïe nejvût‰í úspûch zaznamenávají (i na videokazetách) ohlédnutí za ZOH
v Naganu – Olympijské hry v zemi Nippon a Zlat˘ turnaj století.

o legendárním cyklistovi Janu Veselém získal v Palermu 2. cenu v hlavní kategorii, na Sportfestivalu
v Liberci zvítûzil a pfiidal se k dal‰ím ocenûn˘m pofiadÛm s podpisem âT – Remsa boys, Nejstar‰í
olympionik a 20 let Ironmana v ostatních kategoriích.
Pro rok 1999 pfiichystala Redakce sportu nov˘ formát – sportovní vûdomostní soutûÏ Do toho!,
vrátili jsme se v nové formû ke sportovnímu pásmu Studio sport a zahájili jsme pfiípravy na vysílání
Olympijsk˘ch her 2000 v Sydney. V nabídce samozfiejmû zÛstávají tradiãní úspû‰né pofiady –
zpravodajské Branky, body, vtefiiny, Sportovní ozvûny, Buly a Fotbalová stfieda.

z p r á v a
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Sportovní vysílání v roce 1998 bylo ve znamení fiady rekordních
zápisÛ a pfiineslo mnoho neopakovateln˘ch záÏitkÛ.

V ˘ r o ã n í

„

Redakce sportu získává i odborná ocenûní na festivalech za dokumentární tvorbu. Dokument
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Producentské centrum umûleck˘ch pofiadÛ
Jaroslav Kuãera

‰éfproducent

Rok 1998 pfiinesl zmûnu nejen ve vedení âeské televize, ale odstartoval téÏ celou fiadu zmûn v organizaci
a sloÏení Producentského centra umûleck˘ch pofiadÛ (PCUP). Tyto postupné kroky, pokraãující i v roce
1999, by mûly ve svém v˘sledku docílit vût‰í Ïánrové vyprofilovanosti jednotliv˘ch skupin, pfiinést nové tvÛrãí
nápady a hledat moderní metody jejich realizace tak, aby ve‰kerá tvorba kopírovala souãasné trendy ve
v˘voji na‰í spoleãnosti. Zájmy i pfiedstavy v‰ech vûkov˘ch i sociálních skupin divákÛ se postupem let mûní
a úkolem na‰í televize je plnit svou sluÏbu vefiejnosti i v oblasti zprostfiedkování kulturních pofiadÛ co nejmodernûji a s vyuÏitím v‰ech dostupn˘ch technick˘ch prostfiedkÛ. To je jediná metoda, jak mÛÏeme zpfiístupnit
velké mnoÏství kvalitních a umûlecky hodnotn˘ch pofiadÛ vznikajících v PCUP ‰iroké divácké vefiejnosti.

Dramatická a divadelní tvorba
Dramatické pofiady âeské televize pfiiná‰ejí sv˘m divákÛm ‰iroké Ïánrové spektrum pÛvodní hrané tvorby.
Nejde ov‰em jen o pfiíbûhy, jednou komediální, jindy váÏné, o témata souãasná ãi ta, která ãerpají z historie.
DÛleÏité je, Ïe obrazovka vefiejnoprávní televize zprostfiedkovává tradiãnû a kontinuálnû aktuální setkání
s ãesk˘mi herci, s prací domácích scénáristÛ, reÏisérÛ a ostatních tvÛrãích pracovníkÛ – a to pfiedev‰ím tûm
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filmy Bumerang a Bájeãná léta pod psa ãi seriál Tfii králové, kter˘ pfiipomnûl hrdiny nekomunistického pro-

nace Záhadná paní Savageová, Trampoty pana Humbla a mnoho dal‰ích titulÛ. Pfiipomenout musíme
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publika, která netíhne ke komerci a dává pfiednost vkusné zábavû s etick˘m posláním.
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divákÛm, pro nûÏ je kulturní centrum daleko. Televizní pÛvodní dramatická tvorba je nabídkou pro tu ãást
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TvÛrãí skupina ã. 18 (Alice Nemanská a Helena Slavíková), která se dramatick˘mi pofiady zab˘vá,
pfiivedla v roce 1998 na obrazovky oscarového Kolju, na jehoÏ v˘robû se âeská televize podílela, ocenûné

tifa‰istického odboje. Velkého diváckého úspûchu dosáhl televizní film Milenec lady Chatterlyové, insce-

i divácky oblíbené Bakaláfie. Pro pfií‰tí období se tvorba této skupiny soustfiedí vedle osvûdãen˘ch jmen
znám˘ch tvÛrcÛ i na práce mladé autorské a reÏisérské generace. Pfiipravuje napfiíklad cyklus, v nûmÏ
budou dominovat v˘znamné ãeské herecké osobnosti (J. Bohdalová, J. Somr, J. Lábus, J. Barto‰ka), fiadu
filmÛ televizních i distribuãních a dva seriály: Hotel Herbich a Pfiípady detektivní kanceláfie Ostrozrak.

Zejména na pofiady o divadle se specializuje tvÛrãí skupina ã. 15 (Ondfiej ·rámek). Jejím hlavním
pofiadem je cyklus Zveme vás do divadla. V jeho rámci je roãnû vysíláno osm ãinoherních inscenací z ãesk˘ch a moravsk˘ch divadel. Kritériem v˘bûru je pfiedev‰ím kvalita inscenace a její pfieveditelnost na obrazovku tak, aby neslouÏila jen úzkému okruhu zasvûcencÛ, ale aby byla sdûlná i ‰ir‰ímu publiku. Samozfiejmû
pfii respektování toho, Ïe divadlo na obrazovce je vÏdy urãeno speciálnûj‰ímu okruhu televizního publika a je
jednou z typick˘ch sluÏeb vefiejnosti. Z nejúspû‰nûj‰ích záznamÛ divadelních pfiedstavení, a to jak z hlediska
diváckého, tak umûleckého (co do kvality divadelního díla i televizního pfievodu), je tfieba jmenovat
Feydeauova Brouka v hlavû z Mûstského divadla v Brnû, kter˘ pfiedstavil divákÛm soubor, o nûmÏ se hovofií
a z jehoÏ stfiedu letos vze‰ly tfii nominace na cenu Thálie, Strindbergovu Sleãnu Julii z Divadla pod
Palmovkou, Jacobowského a plukovníka z Vinohrad nebo ãeskou premiéru hry izraelského autora Josefa
Bara Josefa NemoÏní lidé, kterou jsme uvedli k padesátému v˘roãí státu Izrael. Je tfieba také jmenovat
antick˘ cyklus Pokofiitelé Tróje z Divadla Labyrint, které dnes jiÏ neexistuje, s Vûrou Galatíkovou v hlavní roli
(Cena Thálie). Dokumentární tvorba této skupiny je zastoupena portréty tfií festivalÛ – Tance Praha ’98,
Divadla ’98 v Plzni a Ka‰parova kolínského memoriálu. Kromû toho skupina vytváfiela pravidelné mûsíãní
desetiminutovky Divadelní premiéry etc. a Z jevi‰tû a zákulisí ND. Opomenout nelze také reportáÏ z pfiedá-

Evropané, kter˘ se objevil na obrazovkách v dubnu a kvûtnu 1999 pod názvem Francouzská interview.
Pfiekladatel Jifií Îák v nûm v exkluzivních rozhovorech pfiedstavuje ãeskému publiku francouzské umûlce svûtového v˘znamu – R. Hosseina, J. Savaryho, P. Richarda, R. Merlea, A. Girardotovou a dal‰í. Na fiadû z nich
se v˘znamnou mûrou jako koproducent podílel ãasopis Xantypa. V roce 1998 byl dokonãen také celoveãerní
filmov˘ debut reÏiséra a scénáristy Pavla Marka Mrtvej brouk, kter˘ byl vyroben v koprodukci s Whisconti
a Krátk˘m filmem Praha; na MFF v Soãi získal tento film Velkou perlu a na Tûrlickém filmovém létû cenu
poroty a divákÛ. V roce 1998 byla zapoãata v˘roba celoveãerního stfiihového dokumentu Ondfieje Havelky
Zdrav˘ nemocn˘ Vlastimilen˘ Brodsk˘, jehoÏ filmová distribuce zaãala v dubnu 1999 (koprodukce
Whisconti, Fronda Film). Z ostatních pofiadÛ stojí za to pfiipomenout Ceny humoru, uspofiádané spolu se
Studiem Ypsilon a Magistrátem hlavního mûsta Prahy.

Poãátkem fiíjna 1998 se slouãily dvû praÏské dûtské skupiny (ã. 1 a 2) a vznikla tvÛrãí skupina ã. 25 (Jura Kavan).
Z hran˘ch titulÛ pro dûti a mládeÏ, jimiÏ se pfied slouãením zab˘vala tvÛrãí skupina ã. 1, je nutno
jmenovat jako obsahovû a realizaãnû zajímavou napfiíklad pohádku O py‰ném panovníkovi – scénáfi podle
V. Martínka napsala P. Slancová, reÏíroval F. Filip; od stejného reÏiséra a ze stejné v˘tvarné dílny Houfov˘ch
pak pocházejí také Ka‰párkovy rolniãky, kde scénárista J. Jílek navazuje na tradici lidov˘ch loutkáfisk˘ch
textÛ. Pfiipomenout chci i klasického Jeníãka a Mafienku – zde se autorce I. Hlaváãkové a reÏisérovi

z p r á v a
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PÛvodní dramatická tvorba byla vÏdy vlajkovou lodí âeské televize.
Tuto tradici jsme povinni pro v‰echny na‰e diváky zachovat, byÈ
ekonomické podmínky v˘roby nejsou nejpfiíznivûj‰í. Efektivnûj‰í
a odpovûdnûj‰í vyuÏívání prostfiedkÛ je cestou ke splnûní tohoto
nelehkého úkolu.
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vání Cen Nadace Alfréda Radoka v oblasti divadla. V roce 1998 vznikl v této skupinû voln˘ cyklus
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J. Hovorkovi podafiilo evokovat jednoduch˘mi prostfiedky atmosféru pohádkového svûta bfií GrimmÛ, francouzskou legendu Franti‰ka aneb O zelen˘ch svících a âerné Matce BoÏí scénáristy T. Vondrovice
a reÏiséra M. Issy, ãi Spravedlivého Bohumila B. Nûmcové v adaptaci J. Turnovské a reÏii Z. Zemanové.
Pohádka Hvûzda Ïivota scénáristky I. Hlaváãové a reÏiséra M. Cieslara získala ocenûní
na XXX. dûtském filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana. Na stejném festivalu velmi zabodoval také
televizní koprodukãní film o citov˘ch zmatcích dospívající dívky Markétin zvûfiinec – autor I. Klíma, reÏie
opût M. Cieslar. Pozornosti dûtsk˘ch divákÛ neunikl ani dal‰í pfiíbûh ze souãasnosti – o holkách, klucích,
‰ermu a první lásce – Dámû kord neslu‰í autorky K. Kur‰ové a reÏisérky D. Králové. Pohádka K. ·iktance
Stfiíbrn˘ a Ry‰avec v reÏii V. Drhy byla uvedena v rámci pfiehlídky televizní tvorby na Febiofestu 99. ·Èastn˘
byl i v˘bûr záznamu divadelního pfiedstavení Lakomá Barka z V˘chodoãeského divadla v Pardubicích
a také nákup dvou pohádkov˘ch titulÛ Slovenské televize – Kouzlo moudrosti a V zajetí lásky. Jedním
z nejsledovanûj‰ích a nejoblíbenûj‰ích pofiadÛ u v‰ech vûkov˘ch kategorií divákÛ zÛstává bezesporu
Veãerníãek. Nejv˘raznûj‰í diváck˘ úspûch v‰ak zaznamenal rodinn˘ koprodukãní komediální seriál
Ranã U Zelené sedmy scénáristy I. Pelanta a reÏiséra M. Balajky – v Ïebfiíãku nejsledovanûj‰ích pofiadÛ
âeské televize za rok 1998 se ve své kategorii umístil na prvním místû. TvÛrãí skupina ã. 25 pfiipravuje jeho
pokraãování.
Mezi dûtsk˘mi pásmy a pofiady, resp. cykly kontaktního typu, které do okamÏiku slouãení vyrábûla
tvÛrãí skupina ã. 2, zaujímaly v˘znamné místo napfiíklad JÛhele nedûle, Kufiátka, Tykadlo (jedin˘ diskusní
pofiad svého druhu v televizích v âR) ãi Pomáhejme si. K úspûchÛm skupiny rozhodnû patfií dva krátké pfiíbûhy ze souãasnosti, které se zúãastnily mezinárodních festivalÛ, resp. setkání a v˘bornû tam uspûly – na
soutûÏi Ciak Junior v italském Trevisu získal pfiíbûh Já, Bedfiich nejlep‰í Hlavní cenu, na pravidelném setkání EBU zaznamenal v˘razn˘ úspûch pfiíbûh Mimina. I v minulém roce se skupina pfiihlásila k jednomu
z nejkvalitnûj‰ích hnutí v oblasti charity a pomoci dûtem Na vlastních nohou. Zaznamenali jsme kaÏdoroãní
pfiedvánoãní setkání, jehoÏ se zúãastnil i prezident Václav Havel.

Zábavné pofiady
TvÛrãí skupina ã. 7 (Pavel Borovan) v roce 1998 systematicky vytváfiela zábavné pofiady ve velkém rozsahu
tfií druhÛ zábavn˘ch soutûÏí: Kufr, Videostop a O poklad AneÏky âeské. Do její produkce patfií napfiíklad
také pravidelnû (5x do roka) vyrábûn˘ pofiad ·ance, kter˘ si udrÏuje v prÛmûru velmi dobré hodnocení, nebo
zábavné pofiady Donutil nás opût k smíchu... a Kufr – silvestrovské vydání, které byly opût nejúspû‰nûj‰ími pofiady silvestrovského veãera na âT. Tato plodná skupina vyrobila ale vedle vyloÏenû zábavn˘ch
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pofiadÛ také pofiady benefiãní: Paraple a Fidlovaãka. V tvÛrãí skupinû ã. 7 natoãili téÏ závûreãn˘ch 13 dílÛ
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seriálu, kter˘ nemá v historii televize na na‰em území obdoby jak v rozsahu a poãtu dílÛ, tak také v oblibû
u divákÛ: Îivot na zámku. Vznikl zde rovnûÏ první mimofiádnû závaÏn˘ spoleãensko-kritick˘ seriál vycházející z na‰í nejnovûj‰í historie – Na lavici obÏalovan˘ch justice; film Je tfieba zabít Sekala byl vyhodnocen
jako nejlep‰í film roku 1998 a získal dosud nejvût‰í mnoÏství âesk˘ch lvÛ a pfiedãil tak i bájného Kolju. TvÛrãí
skupina rovnûÏ pokraãovala, pfies fiadu obtíÏí, v cyklu Bakaláfii a v˘raznû se podílela na udrÏení divácké
obliby tohoto pofiadu.
K hlavním pofiadÛm tvÛrãí skupiny ã. 10 (Jan Kratochvíl a Miloslav Vanûk) patfií zábavn˘ cyklus
S politiky netanãím. Z dal‰ích titulÛ je nutno zmínit napfiíklad Ceny Thálie ’97, âesk˘ lev ’97, ·oubyznys,
·í‰ou proti zdi. V hrané tvorbû byl dokonãen dvanáctidíln˘ seriál Motel Anathema.
Vûdomostní soutûÏ Bylo nebylo, Missis ’98, Správná dvojka – velk˘ zábavn˘ pofiad s agenturou
Cherry a ãasopisem Vlasta, módní pfiehlídky Mondí – jaro, léto, 2x OP Prostûjov a Elite Model Look zajistily pestrost ve skladbû zábavn˘ch pofiadÛ âeské televize.

Mezi pofiady kladnû hodnocen˘mi, byÈ oslovujícími urãitou uÏ‰í skupinu divákÛ patfiil 12díln˘ noãní
cyklus s Hanou Zagorovou KdyÏ nemÛÏu spát, dále 26díln˘ cyklus dechov˘ch pofiadÛ Znovu Na Vlachovce,
Pfií‰tû u Vás a Veselka s Moravûnkou U FlekÛ.
V˘lety Miroslava Horníãka a Hovory s Vladimírem Pucholtem a Stellou Zázvorkovou ocenily
v‰echny vûkové skupiny divácké vefiejnosti.
Velmi kladnû byly pfiijaty rovnûÏ stfiihové pofiady ze zlatého fondu âeské televize – archivu, napfi.
Proã bychom se nebavili, kdyÏ nám PánbÛh archiv dal (3x), 80 let Miroslava Horníãka v 80 vtefiinách,
Náv‰tûvní den Miloslava ·imka a Jifiího Grossmanna.
TvÛrãí skupina ã. 8 (âestmír Kopeck˘) se vûnovala zábavn˘m pofiadÛm Na ‰ikmé plo‰e Milana
Markoviãe, T˘t˘, Diktát, s tvÛrci legendární âeské sody pfiipravila stejn˘ formát s názvem âtvrtníãek,
·teindler a Vávra..., vytváfiela publicistické cykly âerné ovce, Chcete mû, Pro a proti, hudební pofiady –
... na Chmelnici a „60“; z umûleck˘ch dokumentÛ je tfieba jmenovat cyklus Zblízka, kter˘ seznamuje diváky
s pfiedvojem umûleck˘ch ÏánrÛ a pfiibliÏuje jednotlivá mimofiádná díla ãi tvÛrce. Z celoveãerních filmÛ

O kouzelném zvonu

pfiipomeÀme Co chytne‰ v Ïitû – povídkov˘ film reÏiséra Romana Vávry, Postel reÏiséra Oskara Reifa ãi
Rivers of Babylon reÏiséra Vlado Balca. V‰echny tyto snímky byly nominovány na âeského lva. Velk˘

o historii ãeskoslovenského rock’n’rollu. Za producentskou úãast na tomto projektu obdrÏel âestmír Kopeck˘
cenu Kristián a cenu T˘T˘.
K v˘ãtu pofiadÛ tvÛrãí skupiny ã. 16, která zanikla k 31. 10. 1998, patfií Aréna – Ïivû vysílan˘ diskusní t˘deník, publicistick˘ pofiad Nadoraz, Je‰tû jsem tady Terezy Brdeãkové, diskusní pofiad SnûÏí,
hudebnû-zábavn˘ mûsíãník Jarmark a program alternativní zábavy Dvaadvacítka. Tyto pofiady byly alternativou ostatním tvÛrãím skupinám, které mûly dané Ïánry v „popisu práce“. Od konce srpna se kaÏd˘ v‰ední
den vysílalo denní referendum Co vy na to. Za zmínku stojí i dal‰í pofiady: Provûrka k 17. listopadu – test
totality aneb jak hluboko jsme kdysi klesli a jak si na to pamatujeme; Tisovy stíny jsou dokumentárním sním-

â T

rovnûÏ pokraãovala v jednom ze sv˘ch nejrozsáhlej‰ích projektÛ, kter˘m se stal dokumentární cyklus Bigbít
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a PraÏské nocturno a celoveãerním dokumentÛm âernobílá v barvû a Hamsa, já jsem. Dále skupina
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pofiadÛ. Tato tvÛrãí skupina se ve filmové tvorbû vûnovala i animovan˘m snímkÛm O kouzelném zvonu
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diváck˘ ohlas zaznamenal film âeská soda, sestfiih nejúspû‰nûj‰ích scének z legendárních televizních
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kem reÏiséra Du‰ana Tranãíka; silvestrovsk˘m pfiíspûvkem byla Multicar Movie Show – zbûsilá jízda
estrádní multikáry divadla Sklep s neãekan˘m koncem. Po zru‰ení tvÛrãí skupiny byl pofiad Nadoraz vystfiídán pofiadem Tady a teì plus, Aréna, Je‰tû jsem tady a SnûÏí byly pfievedeny i s tvÛrci pofiadu do
Producentského centra publicistiky a dokumentaristiky. Dvaadvacítka pfie‰la pod tvÛrãí skupinu âestmíra
Kopeckého. Jin˘m producentÛm byly pfievedeny i pfiipravované pofiady skupiny na rok 1999: Nemocnice
(tvÛrãí skupina ã. 10) a Katovna (tvÛrãí skupina ã. 12).

Hudební pofiady
Mezi mimofiádné programové projekty tvÛrãí skupiny ã. 19 (Radim Smetana a Vítûzslav S˘kora) v roce 1998
patfiil nov˘ cyklus s názvem Panoráma hudby 20. století. V˘znamn˘m poãinem byla napfiíklad i pÛvodní
televizní realizace dvou jednoaktovek skladatele Bohuslava MartinÛ – opera Slzy noÏe a mechanick˘ balet
Podivuhodn˘ let. ReÏisér Jifií Nekvasil opût osvûdãil mimofiádn˘ cit pro dramatickou tvorbu. V tomto roce se
âeská televize pfiipojila také k oslavám Svátku hudby, a to pfiedev‰ím pfiím˘m pfienosem koncertu z praÏské
Bertramky s názvem Noc s Mozartem a dokumentárním pofiadem Návrat z exilu, kter˘ pojednává o Ïivotû
skladatele Bohuslava MartinÛ. Z dokumentárních pofiadÛ byl zajímav˘ koprodukãní projekt s americkou spoleãností Travelfilm Dvofiák a Amerika, kter˘ pohledem pfiedev‰ím AmeriãanÛ nahlíÏí na pobyt Antonína
Dvofiáka v Novém svûtû. Velmi dÛleÏitou roli ve vysílání hrál také cyklus dûtsk˘ch magazínÛ Náv‰tûvy u paní
Hudby. Z populární hudby pak zaznamenal velmi dobr˘ diváck˘ ohlas cyklus koncertÛ Svou káru táhnem
dál (uvádûla Vûra Martinová); pokraãovaly cykly folku a country Zahrada a Country express Praha –
Nashville. Stále vysokou kvalitu si udrÏuje cyklus Na Klobouãku, muzikantské fórum ‰piãek rocku, popu
a jazzu. V cyklu Jazzov˘ch klubÛ byl dominantní pfiím˘ pfienos koncertu z praÏské Lucerny orchestru Lincoln
Centrum Jazz Orchestra s Wyntonem Marsalisem.
Pravideln˘ pfiím˘ pfienos kaÏdot˘denních komorních koncertÛ z Národní galerie v Praze Ti nejlep‰í
z klasiky, kde jsme pfiedstavovali jak ‰piãkové, tak i vynikající mladé ãeské sólisty a komorní tûlesa tzv.
váÏné hudby. KaÏd˘ z koncertÛ prezentoval i jedno stûÏejní v˘tvarné dílo ze sbírek Národní galerie.
Pravidelnû se na obrazovce objevovaly publicistické pofiady Z pódia a zákulisí âeské
filharmonie, CD classic, magazín Haló, hudba a pfiedev‰ím fiada zajímav˘ch dokumentÛ z oblasti klasické
a soudobé hudby a jejích osobností. Tím nejvût‰ím projektem se stal polohran˘ vícedíln˘ dokument o Ïivotû
skladatele Gustava Mahlera Kázání rybám, kter˘ jsme natáãeli pod vedením reÏiséra Pavla Kaãírka v koprodukci s vefiejnoprávními televizemi RTVSLO Ljubljana, ORF Wien a ãeskou spoleãností Fáma. Pokraãovala
i spolupráce s Národním divadlem na fiadû pfiím˘ch pfienosÛ operních premiér. Na pfiímém pfienosu Rusalky
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jsme spolupracovali s nûmeckou satelitní stanicí 3 SAT a japonskou televizí NHK.
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Producentské centrum publicistiky a dokumentaristiky
‰éfproducent

Rok 1998 byl pro Producentské centrum publicistiky a dokumentaristiky (PCPD) stejnû jako pro celou
âeskou televizi rokem pohybu a zmûn. V polovinû roku jsem vystfiídala na místû ‰éfproducenta
Damiána Kau‰itze a navázala jsem na jeho dosavadní práci. Mé pfiedstavy o urãitém roz‰ífiení témat
a ÏánrÛ a aktivnûj‰ím dramaturgickém pfiístupu se ve vysílání roku 1998 je‰tû nemohly projevit.
V roce 1998 bylo v PCPD odvysíláno v premiéfie 716 hodin, 46 minut a 53 vtefiin. Tyto
programy vytváfielo na zaãátku roku 1998 ‰est tvÛrãích skupin: ã. 11 (Ivan Fuãík), ã. 12 (Anna
Becková), ã. 13 (Josef Platz), ã. 14 (Karel Hynie), ã. 17 (Zita Drdová a Petr Ladman) a ã. 20 (Petr
ObdrÏálek). TvÛrãí skupina Petra ObdrÏálka byla koncem roku zru‰ena a Josefa Platze, kter˘ ode‰el
do dÛchodu, vystfiídala v producentské roli Jitka Pistoriusová. Celkem pracovalo na zaãátku roku
v PCPD 60 osob a na konci roku 54 osob. V prÛbûhu roku ode‰lo 9 zamûstnancÛ a 3 k nám pfie‰li
z PCUP.
V druhé polovinû roku 1998 probûhlo v PCPD velké mnoÏství personálních zmûn. Nûkteré
tvÛrãí skupiny se ru‰ily a jiné pfiebíraly jejich práci. Od záfií jsme zároveÀ zaãali pfiipravovat fiadu
nov˘ch pofiadÛ podle nové programové koncepce.

a II. (scénáfi Pavel Kosatík, Michal Koláfi, kamera a reÏie: Jaroslav Brabec), nov˘ pohled na osobnost J.
Masaryka, hodnotn˘ mimofiádnû zdafiilou a nekonvenãní obrazovou sloÏkou, dále historická esej
o udavaãství jako dûjinotvorném prvku v âechách Mrva a spol. (scénáfi a reÏie: Ivan Stehlík).
TvÛrãí skupina ã. 12 (Anna Becková) pfiipravila do vysílání Kosovské zdi (reÏie: Alexandr
Maniã), autorskou zpovûì Jana ·páty Dokumentární film, má láska I. – II. (reÏie: Jan ·páta), stfiihov˘
snímek Vzpomínám, vzpomíná‰, vzpomínáte? (reÏie: Pavel Kouteck˘), cyklus Nadace Film
a Sociologie Alternativní kultura (scénáfi: Josef Rauvolf, reÏie: Petr Slavík). Nûkolik dokumentÛ pro
skupinu Anny Beckové natoãili také studenti FAMU.
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dokumentární zpracování událostí roku 1968 a období bezprostfiednû souvisejících, Jan Masaryk I.

z p r á v a

Pfieru‰ené jaro I. – III. (scénáfi: Jefim Fi‰tejn, reÏie: Milan Mary‰ka), urãitû dosud nejpreciznûj‰í
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Úspû‰né byly pfiedev‰ím cykly hodinov˘ch dokumentárních filmÛ, vysílan˘ch na âT2. ¤ada
z nich zaujala diváky i odborníky. V tvÛrãí skupinû ã. 14 (Karel Hynie) vznikla napfi. tfiídílná série

V ˘ r o ã n í

Alena Müllerová
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Na hranû

V tvÛrãí skupinû ã. 13 (Josef Platz) vznikly napfi. filmy Sladké století (reÏie: Helena Tfie‰tíková),
Stále na cestû (reÏie: Jan ·ikl), Theatrum mundi (reÏie: BroÀa Janeãková) a divácky nejatraktivnûj‰í dokumentární snímek Sedmnáct mûsícÛ Dagmar Havlové (reÏie: Andrea Majstoroviãová).
TvÛrãí skupina ã. 17 (Zita Drdová a Petr Ladman) nabídla napfi. politick˘ dokument Ruskem od
Lenina k Leninovi (reÏie: Vladislav Kvasniãka), pofiad o vztahu ãlovûka k vesmíru Nebesa zmizela, jako
kdyÏ se zavfie kniha (reÏie: Josef Císafiovsk˘), Ozvûny Ïenské du‰e (reÏie: Vladimír Merta) ãi snímek reÏisérky Marie ·andové Co jsme byli my, budete i vy.

V ˘ r o ã n í
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Úspû‰nû pokraãovala fiada publicisticko-dokumentárních cyklÛ vyroben˘ch ve spolupráci s exter-
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ními producenty. V Deseti stoletích architektury studio Dada pokraãovalo v mapování ãesk˘ch architektonick˘ch památek, cyklus dokumetárních fejetonÛ Jak se Ïije pfiipravila pro âeskou televizi spoleãnost Febio.
Cyklus Ego, natáãen˘ ve spolupráci s firmou MGB, pfiinesl dal‰í autobiografické portréty.
Své kvality potvrdily talk-show Posezení s Janem Burianem a Je‰tû jsem tady Terezy Brdeãkové,
diskusní pofiad SnûÏí a zajisté i volná diskusní tribuna pro mladé lidi Na hranû, která získala vût‰í pfiitaÏlivost
pro diváky neÏ v pfiedcházejícím roce.
¤ada cyklick˘ch pofiadÛ byla vûnována men‰inám. Patfií mezi nû Romale, Pod jednou stfiechou,
Svût bez hranic, Televizní klub nesly‰ících, Klíã, Paprsek, Odpoledne pro v‰echny. Kulturním magazínem, kter˘ uspokojí i nároãného diváka a pfiitom nenudí, se bezesporu stal t˘deník Salón ãesk˘. Stejnû kvalitní kulturní publicistiku pfiiná‰el i mûsíãník Filmopolis. Hledáním formy jak pfiiblíÏit divákÛm televize
duchovní témata byl sympatick˘ KfiesÈansk˘ magazín. T˘deníky Úsmûvy, Hledání ztraceného ãasu i kon-

troverzní Stalo se... patfiily k nejsledovanûj‰ím pofiadÛm, protoÏe pfiiná‰ely humorn˘ ãi alespoÀ úsmûvn˘
pohled, kter˘ je v oblasti dokumentu a publicistiky pomûrnû vzácn˘.
Diváckou stálicí zÛstal také Receptáfi pro dÛm a zahradu, tûÏící ze zájmu divákÛ o „kutilskou
a zahrádkáfiskou“ tematiku i z magické obliby moderátora Pfiemka Podlahy.
Jako novinka se objevil od záfií kontaktní magazín Sama doma, vysílan˘ v roce 1998 jako t˘deník

divaãek.
Samostatnou kapitolu tvofií oblast vzdûlání, kde vznikly v rámci blokÛ Televizní univerzity zajímavé
série jako napfiíklad Potomci slavn˘ch, Z rodu LucemburkÛ, Zemûpis svûta, unikátní cyklus dokumentárních esejÛ dr. Franti‰ka Koukolíka Hádala se du‰e s tûlem v reÏii Du‰ana Tranãíka a dal‰í. T˘deník
Teleskop, popularizující jiÏ nûkolik let ãeskou vûdu a techniku, pfiinesl v roce 1998 tematicky komponované
série napfi. z oblasti medicíny, na reprízu kdysi populárního seriálu dr. Grygara Okna vesmíru dokofián
navázal seriál Zlat˘ vûk astronomie.
Neotfiel˘m pfiíspûvkem k celkovému profilu âeské televize byl motivaãní seriál o zdraví a Ïivotním
stylu s názvem Elixír Ïivota. Originální cyklus – Kostiãky – hravá encyklopedie pro pfied‰kolní dûti, vzrostl
o dal‰ích deset dílÛ.

SnaÏíme se zachovat solidnost a kvalitu zpracování, ale zároveÀ
zatraktivnit i formáty, které byly dfiíve povaÏovány pouze
za povinnost vefiejnoprávní televize.

Za cenu velkého pracovního i psychického vypûtí v‰ech pracovníkÛ PCPD se nám podafiilo za
chodu inovovat fiadu cyklÛ, zachovat to dobré a pfiipravit do konce roku 1998 do vysílání 20 nov˘ch programov˘ch typÛ. Mezi nimi se objevily nové magazíny Ïivotního stylu, dále napfi. cykly zamûfiené na oblast informaãních technologií, kromû hodinov˘ch dokumentárních filmÛ jsme zaãali pracovat i na námûtech pro
snímky krat‰ích stopáÏí. Mou snahou bylo zachovat solidnost a kvalitu zpracování, ale zároveÀ zatraktivnit
i formáty, které byly dfiíve povaÏovány pouze za povinnost vefiejnoprávní televize. Zamûfiili jsme se spolu
s producenty a dramaturgy na formu pfiíbûhÛ, které jsou divákÛm nejbliÏ‰í a zároveÀ nejlépe zrcadlí dobu ve

z p r á v a
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v‰ech souvislostech.

V ˘ r o ã n í
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a urãen˘ Ïenám, které mají dopoledne ãas sledovat televizi. Tento magazín si brzy na‰el svou cílovou skupinu
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Producentské centrum pfievzat˘ch pofiadÛ
Jan Rube‰

‰éfproducent

Rok 1998 je spojen se zásadní zmûnou v nejvy‰‰ím vedení âeské televize. Narozdíl od vût‰iny jin˘ch útvarÛ
pfiímo podfiízen˘ch generálnímu fiediteli v‰ak zÛstalo Producentské centrum pfievzat˘ch pofiadÛ (PCPP)
zachováno ve stejné personální podobû, v jaké pracovalo pfied nástupem generálního fieditele Jakuba
Puchalského. AÏ na v˘jimky jsme pokraãovali v dosavadní obchodní a programové strategii. S rozpoãtem,
kter˘ neumoÏÀuje v nákupech divácky nejatraktivnûj‰ích titulÛ konkurovat komerãním stanicím, se nám stále
dafiilo ve svûtû hledat a na obrazovku âeské televize pfiiná‰et jak hodnotné hrané a dokumentární pofiady pro
uÏ‰í divácké skupiny, tak divácky atraktivní, ale pfiedev‰ím kvalitní zahraniãní programy.

Zahraniãní dramatická tvorba
Na hranou zahraniãní produkci v‰ech ÏánrÛ vãetnû tvorby pro dûti a mládeÏ se zamûfiuje tvÛrãí skupina ã. 21
(Alena PoledÀáková a Vladimír Ti‰novsk˘). Dramaturgové skupiny obstarávají v˘bûr této hrané produkce a ve
spolupráci s obchodním a licenãním oddûlením PCPP skupina realizuje i nákup vysílacích práv pro âeskou
televizi. Zaji‰Èuje v˘robu dabovan˘ch nebo podtitulkovan˘ch ãesk˘ch verzí.
Zahraniãní filmová i televizní produkce je rozdûlena na teritoria, ve kter˘ch pÛsobí osm dramaturgÛ.

1 9 9 8
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nout i úspû‰n˘ (v USA jeden z nejúspû‰nûj‰ích) sitcom urãen˘ pfiedev‰ím mládeÏi Pfiátelé, pro dospûlé

do neznáma, sitcom Îivot s Rogerem nebo druhou fiadu krimiseriálu Nedotknutelní.

V ˘ r o ã n í

vzdûlávací, jako je revue s písniãkami Sezame, otevfii se!, rodinné oddechové seriály, jako Simpsonovi,

z p r á v a

TvÛrãí skupina pokr˘vala ‰irok˘ Ïánrov˘ i formátov˘ rejstfiík od dûtsk˘ch animovan˘ch pofiadÛ pfies zábavnû
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Alf, Star Trek nebo velmi úspû‰n˘ seriál Doktorka Quinnová, aÏ po krimi a akãní seriály jako Kung-Fu nebo
Prince Street. Ze seriálÛ, které tvofií v programové nabídce této tvÛrãí skupiny vût‰inu, je moÏné pfiipome-

diváky urãen˘ dobrodruÏn˘ sci-fi seriál z prostfiedí americk˘ch astronautÛ Mys, sci-fi seriál pro mládeÏ Cesta

Za zmínku stojí rovnûÏ tfiídíln˘ britsk˘ miniseriál Politikova Ïena – pÛsobiv˘ pohled do zákulisí
nejvy‰‰í politiky, navíc zafiazen˘ do vysílání aktuálnû v ãervnu 1998 pfied volbami. Velmi slu‰n˘ diváck˘ ohlas
zaznamenal i tfiináctidíln˘ komediální seriál britské provenience KdyÏ dva dûlají tamtéÏ ãi noãní seriál
Stra‰idelné pfiíbûhy. Francouzská seriálová tvorba byla zastoupena titulem Modrá zemû a, pfiedev‰ím, ‰estnáctidílnou adaptací známého románu Jalna. Z filmové produkce zahraniãních kinematografií uvedla tvÛrãí

skupina ã. 21 fiadu v˘znamn˘ch a zajímav˘ch titulÛ, nezfiídka odvysílan˘ch v tematick˘ch cyklech. Nespornû
sem patfií napfiíklad snímky Král králÛ ãi Rose Marie, odvysílané ve Filmov˘ch návratech, nebo americk˘
film Zabriskie Point, uveden˘ ve Filmovém klubu v cyklu filmÛ Michelangela Antonioniho. Diváci Filmového
klubu ocenili i americk˘ film Equus, maìarské tituly Velká po‰tovní loupeÏ, Nedokonal˘ podvod, Cikánsk˘
zákon a v neposlední fiadû i filmy souãasn˘ch francouzsk˘ch reÏisérÛ, pfiiãemÏ dílo Leose Caraxe bylo divákÛm nabídnuto vÛbec poprvé. Nechybûly ani filmy ze zemí b˘valé Jugoslávie, za v‰echny jmenujme váleãné
drama Vukovar poste restante. Z fiady britsk˘ch titulÛ jmenujme profily reÏisérÛ Jarmana a Loseyho.
Potû‰eni mohli b˘t téÏ pfiíznivci Woodyho Allena, Alfreda Hitchcocka, Bertranda Bliera, ale i finského reÏiséra
Mika Kaurismäkiho.
K zajímav˘m poãinÛm se bezpochyby fiadí i uvedení cyklu filmÛ reÏiséra Williama Wylera, hudební
filmy a muzikály jako âarodûj, Let’s Spend the Night Together, Eddie a The Crusiders, Frajefii a saze.
V nejÏádanûj‰ích Ïánrech, kter˘mi jsou bezpochyby komedie a romanticko-dobrodruÏné filmy,
nabídla tato tvÛrãí skupina cykly Komedie letního veãera, Hrdinové bez báznû a hany (‰ermífiské filmy
s J. Maraisem), Páteãní noci s Alainem Delonem, ale i fiadu filmÛ s L. de Funèsem. Mal˘mi portréty jsme pfiipomnûli také Yvese Montanda a Gérarda Depardieu. V souvislosti s francouzskou produkcí je tfieba se zmínit
o filmu DobrodruÏství rabína Jákoba (s Louisem de Funèsem v hlavní roli), kter˘ u nás nebyl v ãeské verzi
nikdy uveden. Ofií‰ek, kter˘ pfiedstavoval dabing, se podafiilo úspû‰nû rozlousknout reÏisérce Marii

V cyklu nazvaném Pod indiánsk˘m nebem jsme uvedli fiadu filmÛ vyprávûjících dobrodruÏné osudy
hrdinÛ Karla Maye: Vinnetou, Poklad na Stfiíbrném jezefie, Vinnetou – Rud˘ gentleman, Vinnetou a mí‰enka
Apanaãi, Old Firehand, Old Surehand, Petrolejov˘ princ, Mezi supy a Vinnetou – poslední v˘stfiel.
U divákÛ uspûly i cykly vûnované osobnostem jako James Dean, jemuÏ byla bûhem jednoho víkendu vûnována vzpomínka v podobû tfií jeho slavn˘ch filmÛ. V nedûlním veãerním vysílání diváci ocenili cykly vûnované
B. Streisandové ãi J. Lemmonovi.
Pro filmové znalce byl pochoutkou páteãní odpolední cyklus Ohlédnutí za nûmeckou kinematografií
50. a 60. let, kter˘ pfiedstavil (vût‰inou v premiéfie) díla patfiící do zlatého fondu nûmecké, ale i svûtové kinematografie – Most, Ono ãi Posvícení.

sluncem, Oblomov a Otrokynû lásky. A jsme-li u ruského tvÛrce, zmiÀme se o ruské klasice – Ivanu
Hrozném, filmové epopeji, která byla uvedena u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí narození filmafiské legendy Sergeje
Ejzen‰tejna. Kromû toho jsme uvedli fiadu nov˘ch rusk˘ch filmÛ rÛzn˘ch ÏánrÛ (Kiks, VzhÛru k nebesÛm,
Tfii dny mimo zákon, Blázni, StalinÛv pohfieb, Atentát na cara a nûkolik dal‰ích). Namístû je zde zmínit
i ménû známé kinematografie b˘valého sovûtského impéria. Pfiedstavili jsme ukrajinskou reÏisérku Kiru
Muratovovou v samostatném portrétu, litevskou a estonskou kinematografii, pfiipomnûli jsme gruzínsk˘ kultovní snímek Pokání reÏiséra Tengize Abuladzeho.
V na‰í nabídce nechybûla ani souãasná tvorba ãínská a japonská. Za nejv˘znamnûj‰í lze povaÏovat film ãínského reÏiséra Chen Kaigeho Sbohem, má konkubíno, kter˘ byl v roce 1993 ocenûn Zlatou
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ného ruského reÏiséra, drÏitele Oscara za nejlep‰í zahraniãní film roku, Nikity Michalkova filmy Unaveni
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K v˘znamn˘m poãinÛm tvÛrãí skupiny ã. 21 patfií i prezentace tvorby svûtovû proslulého souãas-
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Na‰e strategie nákupÛ není zaloÏena na kvantitû, ale na kvalitû.

V ˘ r o ã n í
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Fronkové, kdyÏ do role L. de Funèse obsadila Jifiího Krampola.
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palmou na MFF v Cannes a nominován na Oscara za nejlep‰í zahraniãní film roku. Japonskou kinematografii
reprezentoval mimo jiné jeden z posledních filmÛ nestora svûtové kinematografie – Sny Akiry Kurosawy.
Slavn˘ reÏisér zemfiel dva mûsíce po odvysílání filmu; hold jsme mu vzdali pohotov˘m uvedením jednoho
z jeho nejv˘znamnûj‰ích dûl – Ra‰omon.
Dále byla divákÛm pfiedstavena díla kanadské, ‰panûlské, portugalské, chilské, mexické, argentinské a izraelské provenience. V rámci Filmového klubu byl odvysílán také cyklus nazvan˘ Romsk˘ film, jehoÏ
jednou ãástí byl i rusk˘ historick˘ film Hfií‰ní apo‰tolové lásky (natoãen˘ v moskevském centru Romale),
lahÛdkou byl cenami ovûnãen˘ snímek z autentického prostfiedí rumunsk˘ch cikánÛ GádÏo dilo.
Na fiadu projektÛ tvÛrãí skupiny ã. 21 – PoledÀáková-Ti‰novsk˘ se mohou diváci tû‰it i v roce 1999.
Namátkou: americká sága Ptáci v trní, opatfiená v˘teãn˘m dabingem, nejnovûj‰í francouzské zpracování
Hrabûte Monte Christa, britsk˘ seriál Profesionálové z CI 5, rovnûÏ brilantnû nadabovan˘, britsk˘ sitcom
âerven˘ trpaslík, cyklus páteãních detektivních pfiíbûhÛ (Taggart, Dalgliesh, Grayová, Dalziel a Pascoe,
Bliss...), cyklus muzikálÛ v rámci Filmov˘ch návratÛ (Brigadoon, Dûvãata, Hedvábné punãochy), filmy
Dr. Divnoláska, Quo vadis?, Doktor Îivago, Café Society, Nahé tango, Barcelona, Katefiina Veliká
a fiada dal‰ích atraktivních titulÛ, pokraãování seriálu Star Trek a jiné.

Nehrané zahraniãní pofiady pro dospûlé
Na tuto kategorii pofiadÛ (dokumentární tvorba, vûda, kultura) byla stejnû jako v pfiede‰lém roce zamûfiena
tvÛrãí skupina ã. 22 (Petr Zvoníãek). V roce 1998 tato tvÛrãí skupina obsazovala sv˘mi pofiady ãtrnáct
premiérov˘ch vysílacích ãasÛ t˘dnû, jejichÏ pracovní názvy dokládají pestrou paletu témat: Svût zázrakÛ,
Portréty velk˘ch, Jazzklub, Vûda a technika, Velk˘ spoleãensk˘ dokument, Planeta Zemû, Velk˘ cestopis,
Videofashion, Sportovci svûta, Dokument o pfiírodû, Sociální dokument, Dokument o umûní, Voda, mofie,
oceány, Velk˘ dokument o umûní. Mezi v˘znamné poãiny této tvÛrãí skupiny v roce 1998 patfiilo odvysílání
pûtadvacetidílného cyklu Leonard Bernstein o hudbû s mimofiádn˘m ohlasem u hudbymilovné divácké
obce. S velk˘m zájmem se setkal tfiídíln˘ cyklus BBC Svût hmyzu, stejnû jako jedineãn˘ japonsk˘ pfiírodopisn˘ cyklus Îivá planeta. K velmi zajímav˘m pofiadÛm patfiilo tfiináct dílÛ cestopisného cyklu Clive James:
Pohlednice z... V koprodukci se spoleãností Time Life jsme vyrobili ãeskou verzi ‰estadvacetidílného unikátního cyklu Století válek, jenÏ byl diváky pfiijat s velk˘m zájmem. Velmi zajímavou podívanou poskytla divákÛm ãtyfidílná série Britská spoleãenská scéna. S úspûchem u divákÛ se setkaly také cykly Kybernetick˘
prostor, Spoleãná rodina, neobyãejnû zajímav˘ dokumentární cyklus Velká Ïelezniãní putování, poutav˘
cyklus Umíme zmûnit va‰e my‰lení, kter˘ se zab˘val mimo jiné umûním a silou propagandy, dále pak atrak-
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tivní série o mofiích a Ïivotû v nich Seatek a v neposlední fiadû cyklus Zlaté kopaãky, kter˘ potû‰il pfiedev‰ím
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sportovní fanou‰ky. Jazzov˘m gurmánÛm byl urãen cyklus Jazz Nights. Velká dobrodruÏství XX. století si
na‰la cestu k divákÛm snad v‰ech vûkov˘ch kategorií. Cyklus Zvífie jménem ãlovûk odhalil málo známé skuteãnosti o lidské povaze a chování. Kulturním záÏitkem pro diváky byl seriál BBC Dûjiny amerického umûní.
Úspûch zaznamenaly i cykly Operace Okavango, OhroÏené civilizace, Vesmír Stephena Hawkinga, Duch
jaguára, Îivelní katastrofy a Îivoucí mofie.
V pfií‰tím roce by se diváci mûli doãkat vût‰í dramaturgické vybrou‰enosti jednotliv˘ch vysílacích
ãasÛ naplÀovan˘ch touto tvÛrãí skupinou, nového cyklu s názvem Svûtov˘ pop a celoroãního cyklu o svûtovém animovaném filmu pro dospûlé. Rádi bychom téÏ pfiispívali ve spolupráci s Producentsk˘m centrem publicistiky a dokumentaristiky do bloku Kino ãas a podíleli se na pofiadu s názvem Atraktivní pÛlhodina.

âeské pfievzaté pofiady
Stejnû jako v roce 1997, tak i v roce 1998 spoãíval úkol tvÛrãí skupiny ã. 23 (Václav Luks) pfiedev‰ím
v nákupu a v˘bûru domácí produkce v oblasti hraného celoveãerního filmu, vãetnû filmÛ pro dûti.
Z produkce FS Barrandov skupina vybrala, nakoupila a následnû i odvysílala 61 titulÛ. Vût‰inou se
jednalo o reprízy úspû‰n˘ch ãesk˘ch filmÛ, jako napfiíklad PostfiiÏiny, Rozmarné léto, Pozor, vizita,
Noc na Karl‰tejnû atd. Z premiér stojí za zmínku ‰tûdroveãerní uvedení komedie reÏiséra Franti‰ka Filipa
Jedna koãka za druhou. Dramaturgicky se osvûdãily minicykly tematicky nebo Ïánrovû fiazen˘ch titulÛ –

klubu Portrét Jana ·vankmajera (Nûco z Alenky, Lekce Faust a premiérovû uveden˘ titul Spiklenci slasti).
Na základû velkého diváckého ohlasu z minulého roku pokraãoval v prvním pololetí cyklus âesk˘ detektivní
a kriminální film pfiipraven˘ ve spolupráci s historiky Národního filmového archivu, tentokrát zamûfien˘ na
pfiání divákÛ. Tak se doãkaly uvedení na televizní obrazovce nejenom krimikomedie, napfi. MuÏ z Lond˘na,
Aféry mé Ïeny atd., ale i detektivní filmy slovenského reÏiséra A. Lettricha (Smrt pfiichází v de‰ti, Vrah ze
záhrobí, Pfiípad krásné nefiestnice, ·eptající fantom). Pro rok 1998 skupina pfiipravila také nov˘ celoroãní
cyklus A byl to ãesk˘ trhák, kter˘ byl postaven˘ na Ïebfiíãku 52 nejnav‰tûvovanûj‰ích ãesk˘ch filmÛ v historii
ãeské zvukové kinematografie bez rozdílu Ïánru. Vysílání tohoto cyklu v‰ak bylo v fiíjnu 1998 ukonãeno.
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Na samotû u lesa), Tfii pfiíbûhy z pravûku (Osada HavranÛ, Na Veliké fiece, Volání rodu) a ve Filmovém
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a dal‰í), Úsmûvn˘ svût ZdeÀka Svûráka a Ladislava Smoljaka (Rozpu‰tûn˘ a vypu‰tûn˘, Nejistá sezóna,
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napfi. Humor Milo‰e Kopeckého (Causa králík, Jak napálit advokáta, Tajemství hradu v Karpatech
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Rozmarné léto
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Z fondu Národního filmového archivu bylo odvysíláno celkem 93 titulÛ. âást z nich byla odvysílána
v cyklu A byl to ãesk˘ trhák. Ve Filmech pro pamûtníky se 7 titulÛ objevilo na televizní obrazovce poprvé:
Osmnáctiletá, Taková láska, Portá‰i, Pro kamaráda, VzhÛru nohama, Druhé mládí a ManÏelství na úvûr.
V roce 1998 vznikl v tvÛrãí skupinû ã. 23 i pÛvodní dokument Heleny Tfie‰tíkové Lidé, mám vás rád
o v˘voji m˘tu osobnosti Julia Fuãíka v konfrontaci se souãasn˘m stavem poznání jeho skuteãné role. A ve
spolupráci s KF, a. s. a HAD filmem byl dokonãen a na podzim odvysílán osmidíln˘ cyklus Kapitoly z ãeského animovaného filmu o historii ãeského animovaného filmu od jeho poãátku po souãasnost. V této souvislosti nelze opomenout zakoupení a odvysílání dvou unikátních dokumentÛ pfiipraven˘ch ve spolupráci
s Národním filmov˘m archivem: Vûrni zÛstaneme reÏiséra J. Weisse a Krize, film o nacismu, na kterém se
podílel dokumentarista A. Hackenschmied. Z krátkometráÏní dokumentární tvorby to byly dále napfi. Balada
capartova, Normalizace, 969 vtefiin o Koljovi, 16 animovan˘ch snímkÛ z KF, a. s., a dokumenty Státního
zdravotního ústavu – napfi. I tak má Ïivot smysl nebo To dítû nezlobí. Dále bylo odvysíláno 31 spotÛ
nadaãního, charitativního a humanitárního charakteru.
Stejnû jako v pfiedchozím roce pokraãovala spolupráce se spoleãností Vachler Art Company na
pravidelném filmovém magazínu Kinobox (52x) a mûsíãníku vûnovaném studentskému a krátkému nezávislému filmu Prology (13x). ZároveÀ se v tomto roce rozbûhly scénáristické pfiípravy k tfiináctidílnému cyklu
Tfiináct tváfií ãeského filmu, projektu, kter˘ mapuje ãeskou kinematografii a její v˘voj z Ïánrového hlediska.
Mimo jiÏ zmínûné firmy AB Barrandov a NFA velkou ãást filmÛ pro dûti – v poãtu 11 – nakoupila skupina
i v Ateliérech Zlín. V premiéfie jsme uvedli film Potkal jsem ho v ZOO.
TvÛrãí skupina ã. 23 v roce 1998 vstoupila i na pole zábavy. Od ledna do bfiezna jsme vysílali
obnovenou premiéru tfiináctidílného seriálu Rozpaky kuchafie Svatopluka po ãtrnácti letech, ve kterém
televizní divák telefonick˘m hlasováním rozhodoval o prÛbûhu dûje. I po ãtrnácti letech se odvysílání tohoto
seriálu setkalo s mimofiádn˘m diváck˘m ohlasem.
Je patrné, Ïe Producentské centrum pfievzat˘ch pofiadÛ pfiiná‰elo na obrazovku âeské televize
‰irokou ‰kálu ÏánrÛ a programov˘ch typÛ. Díky fiízení dramaturgie pouze ve tfiech tvÛrãích skupinách
a cenové politice vedené z jednoho místa byly finanãní prostfiedky pfiidûlené na nákup pofiadÛ a v˘robu
ãesk˘ch verzí vynakládány s maximální hospodárností, aniÏ by v‰ak utrpûla poÏadovaná kvalita odpovídající
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standardu vyspûlé vefiejnoprávní televize.
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Producentské centrum TS Brno
Petr Kaláb

hlavní producent

Producentské centrum brnûnského studia sestávalo v roce 1998 ze sedmi tvÛrãích skupin, redakce zpravodajství, redakce sportu, koordinace vysílání, archivu a programov˘ch fondÛ, umûlecké realizace a sekreta-

redakce sportu s redakcí zpravodajství.
TvÛrãí skupina ã. 31 (Josef Souchop a Darina Levová) se zab˘vá pfiípravou a realizací literárních
a dramatick˘ch pofiadÛ. V roce 1998 byla dokonãena v˘roba minicyklu Hfií‰ní lidé mûsta brnûnského.
TvÛrãí skupina rovnûÏ realizovala natáãení nového celoveãerního film reÏiséra Jaromila Jire‰e Dvojrole
o experimentu dvou lékafiÛ (v hlavní roli Tereza Brodská). 17. srpna 1998 padla první klapka pÛvodního tfiináctidílného televizního seriálu âetnické humoresky reÏiséra Antonína Moskalyka, kter˘ námûtovû tûÏí ze
skuteãn˘ch pfiípadÛ prvorepublikového ãetnictva. Mimo dramatické pofiady pfiipravila tato tvÛrãí skupina
v roce 1998 zajímav˘ literárnû-hudební pofiad Mil˘ pfiíteli MartinÛ o pfiátelství dvou velikánÛ: ãeského skladatele Bohuslava MartinÛ a fieckého spisovatele Nikose Kazantzakise a o jejich spolupráci na opefie ¤ecké

TvÛrãí skupina ã. 32 (Jifií Stejskal a Robert Fuksa) v roce 1998 pfiipravovala soutûÏní a dramatické
pofiady pro dûti a mládeÏ (soutûÏ Hip hap hop, pohádky Jak kováfii pfii‰li k mûchu, O bojácném
Floriánkovi). Pro star‰í diváky pak úspû‰né soutûÏní pofiady Pyramida a AZ-kvíz.
TvÛrãí skupina ã. 33 (Ivan Tuãek) se vûnuje pfieváÏnû zábavn˘m pofiadÛm, které vycházejí pfiedev‰ím
z moravského kulturního zázemí. Kromû pravideln˘ch cyklÛ pfiipravovala v roce 1998 napfi. úspû‰né zábavné
pofiady ManéÏ Bolka Polívky, Bolkoviny a PfiezÛvky s sebou. Dramaturgicky chystala nové cykly pro rok

z p r á v a
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Základem podílu na plnûní programového schématu a v˘robního
úkolu âeské televize byla i v roce 1998 pÛvodní tvorba,
zamûfiená pfiedev‰ím na vyuÏití kulturního, spoleãenského
a politického zázemí regionu.
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1999 – napfiíklad talk-show Haliny Pawlowské Banánové rybiãky, cyklus Dokud se zpívá ãi Mezi proudy.
TvÛrãí skupina ã. 34 (Karel Fuksa a Hana Vrbová) mûla i v roce 1998 dominantní postavení
v oblasti tvorby dokumentárních a publicistick˘ch pofiadÛ. Centrem jejího zájmu nebyl jenom jihomoravsk˘
region. Pfiipravila celou fiadu zajímav˘ch dokumentÛ, kupfiíkladu AÏ na dno zrady, tfiídíln˘ triptych Stínoví
vojáci ãi Deník Otty Wolfa. Dramaturgicky se zab˘vala pfiípravou nov˘ch publicistick˘ch cyklÛ pro rok 1999
– napfiíklad Intolerance?, Kino âas, Divizna, Dûti okamÏiku nebo Ïensk˘ magazín DÏem Ïen.
TvÛrãí skupina ã. 35 (Jifií Florian) se i v roce 1998 v˘raznû podílela na pfiípravû a vysílání náboÏensk˘ch pofiadÛ a také diskusních pofiadÛ Antonína Pfiidala.
TvÛrãí skupina ã. 36 (Marie Kuãerová a Milada Maitnerová) se zab˘vala ‰irok˘m spektrem hudebních pofiadÛ, urãen˘ch pfiedev‰ím milovníkÛm váÏné hudby, pfiíznivcÛm jazzu, etnické hudby a zájemcÛm
o alternativní scénu. V její produkci nechybûly ani pfiímé pfienosy a záznamy velk˘ch koncertÛ. Realizovala
i dva hodinové hudební dokumenty – o Leo‰i Janáãkovi (K ãemu se pfiiznávám) a Antoniu Salierim
(Italianissimo – vysílání v roce 1999).
TvÛrãí skupina ã. 37 (Pavel Aujezdsk˘) pfiipravovala v roce 1998 pravideln˘ stfiedeãní magazín pro
dûti Studio Oáza s celou fiadou rubrik a soutûÏní hrou Kasematy, která od 1. 4. 1998 nahradila dosavadní
Hledání pokladu. Dramaturgicky se vûnovala pfiípravû nového pravidelného magazínu pro 12-14leté kluky
a holky s v˘stiÏn˘m názvem Kometa, kter˘ od ledna 1999 nahradil dosavadní Studio Oáza.
Redakce zpravodajství vedená Karlem Burianem vysílala kaÏd˘ pracovní den regionální zpravodajskou relaci Jihomoravsk˘ veãerník, zpracovávala pfiíspûvky pro hlavní zpravodajskou relaci Události
a „21“. Koncem roku dramaturgicky pfiipravovala novou podobu publicisticko-zpravodajského pofiadu
Souvislosti.
StûÏejním úkolem redakce sportu (do jejího slouãení s redakcí zpravodajství ji vedl Alexandr Vorel)
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byla v˘roba sportovního zpravodajství z jihomoravského regionu pro celostátní vysílání.
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ManéÏ

Producentské centrum TS Ostrava
hlavní producent

V Televizním studiu Ostrava pracovalo v roce 1998 pût tvÛrãích skupin a redakce zpravodajství, chystali jsme
vznik samostatné redakce sportu. Objem pofiadÛ pfiipravovan˘ch tûmito programov˘mi buÀkami je jiÏ tradiãnû
velmi rozdíln˘ a pohyboval se od cca 15 do 115 hodin premiér. Také obsazení skupin se pohybuje od pfiípadÛ,
kdy je producent sám jedin˘m dramaturgem nebo redaktorem, aÏ po skupinu se ãtyfimi nebo pûti dramaturgy
(v˘raznû jinak je pochopitelnû obsazena redakce zpravodajství). Samozfiejmû, Ïe mnoÏství zamûstnan˘ch dramaturgÛ je‰tû nefiíká v‰e o tvÛrãím zázemí jednotliv˘ch skupin. Ale uÏ z tûchto údajÛ je vidût, Ïe producentsk˘
systém umoÏÀuje velmi individuální vyuÏití tvÛrãích schopností a zájmÛ, jaké jednotliví programoví pracovníci
nabízejí. Potvrzuje to i Ïánrová mapa tvÛrãích skupin a redakcí.
Dramatické tvorbû se kromû Marãi Arichtevy (tvÛrãí skupina ã. 226) – napfi. tfiídíln˘ televizní film
Arrowsmith – vûnuje i Vladimír ·tvrtÀa (tvÛrãí skupina ã. 223); nikdy to nebude dûlat ve stabilním rozsahu a jako
svoji hlavní práci, ale nedovedu si dramatickou tvorbu bez jeho pfiíspûvkÛ, jako je napfi. Minulost, pfiedstavit.
V. ·tvrtÀa se ov‰em vûnuje pfieváÏnû dokumentu (nejen populární Nevyjasnûná úmrtí); pro tuto
oblast jsou ale pfiínosní i Karel Bûlohlav˘ (tvÛrãí skupina ã. 213) a redakce zpravodajství vedená Petrem
Bohu‰em. Tyto dva útvary se v‰ak ve velkém rozsahu zab˘vají publicistikou, pfiedev‰ím mám na mysli cykly

populární hudbu (pfiedev‰ím jedinou hitparádu âeské televize, v tomto pfiípadû klipovou, totiÏ Medúzu) má
na starosti M. Dohnal (tvÛrãí skupina ã. 216) a o hudbu mezi tím (napfi. world music, ale i leccos jiného, co
zaznûlo v cyklu Se‰li se...) starostlivû peãovala opût M. Arichteva.
Zábavu (v uÏ‰ím slova smyslu) dûlá jen K. Spurn˘. Na rozdíl od jin˘ch ÏánrÛ, kter˘m se mezi sedmi
skupinami, resp. redakcemi vÏdy vûnují alespoÀ dvû, ne-li tfii (pochopitelnû kromû zpravodajství), nám zatím
u zábavy alternativa chybí.
Zmapoval jsem zde struãnû jen nûkteré a základní Ïánry a formáty, struktura na‰ich pofiadÛ je
samozfiejmû mnohem sloÏitûj‰í a má (z hlediska âeské televize) i nûkteré ojedinûlosti, napfi. poetick˘ pofiad
Cizí slovo poezie (tvÛrãí skupina V. ·tvrtni).
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VáÏnou hudbu (a dechovky) pfiipravuje muzikolog a teatrolog K. Spurn˘ (tvÛrãí skupina ã. 217),
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maturgynû Lenka Poláková.
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Ta na‰e povaha ãeská K. Bûlohlavého a Klekánice, kterou v redakci zpravodajství bezprostfiednû fiídí dra-
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„

Vzájemné prÛniky tvÛrãích skupin na Ïánrové mapû ostravského studia povaÏujeme za souãást
toho, ãemu se fiíká tvÛrãí prostfiedí. V personální poloze jde o vztahy mezi zamûstnanci, v nichÏ funguje soutûÏivost a souãasnû ochota k t˘mové práci (jak si ovûfiujeme na vût‰ích projektech, jako jsou napfi. dobroãinné akce), vyhledávání nov˘ch tvÛrãích spolupracovníkÛ v ‰irokém umûleckém a názorovém spektru
(zejména lidí z regionu) a zvy‰ování adaptability provozu vÛãi invenci tvÛrcÛ. Velmi dÛleÏité je udrÏovat prostfiedí tvÛrãí diskuse ve vztazích podfiízen˘ – nadfiízen˘ nebo objednavatel – zhotovitel zejména u realizaãních (nebo umûlecko-realizaãních) profesí, aÈ uÏ jde o interní zamûstnance nebo tvÛrce na volné noze.

Cestou pro studio, jako je Ostrava, je pfiedev‰ím hledat si vlastní
parketu v jednotliv˘ch Ïánrech a námûtov˘ch oblastech.
Pûstování tvÛrãího prostfiedí budeme muset vûnovat neustále více pozornosti. Je to jediná moÏnost, jak vyvaÏovat obecn˘ trend souãasné televize k (s prominutím) sériové v˘robû, ke které nás pochopitelnû nutí
divácké tíhnutí k t˘dennímu a dennímu schématu. Je to jeden z nástrojÛ, jak nadále realizovat na‰i ambici
celoformátového studia, jehoÏ dramaturgie je schopna pfiicházet ve v‰ech Ïánrech, s podnûty, které vysílací
schéma âeské televize obohacují. V tom smûru je cestou pro studio, jako je Ostrava (napfi. se specifick˘m
vnûj‰ím tvÛrãím zázemím), pfiedev‰ím hledat si vlastní parketu v jednotliv˘ch Ïánrech a námûtov˘ch oblastech, a teprve v druhé fiadû vstupovat do spoleãn˘ch formátÛ s ostatními studii âeské televize, popfi. vstupo-
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vat do vod, v nichÏ se uÏ brouzdá nûkdo jin˘.
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Arrowsmith

Dramaturgie repríz
vedoucí Archivu a programov˘ch fondÛ

V˘bûr a nasazení repríz pofiadÛ vyroben˘ch âeskou nebo âeskoslovenskou televizí od roku 1953 je
v kompetenci dramaturgie Archivu a programov˘ch fondÛ âT. Nejv˘znamnûj‰ím poãinem v této oblasti
v roce 1998 bylo bezpochyby odvysílání dvou rekonstruovan˘ch divadelních inscenací V + W z roku
1960 – Balady z hadrÛ a TûÏké Barbory, které sklidily u divákÛ i v tisku znaãn˘ obdiv a uznání.
V oblasti zábavné tvorby bylo odvysíláno kolem sta titulÛ. Pokraãoval populární cyklus
Návraty mistrÛ zábavy (Se‰lost s Luìkem Nekudou, Galasuper‰ou, Veãery s Ypsilonkou, Ring voln˘
a dal‰í). Nedûlní poledne úspû‰nû zpestfiovaly cykly Pletky paní operetky a V Praze bejvávalo blaze.
Pod titulem Nedûlní pÛlnoãní trvalky se cel˘ rok opakoval cyklus Trocha ‰afránu z televizního archivu,
kter˘ mûl i po tfietím opakování velmi dobr˘ ohlas. Z alternativní zábavy pak jistû stojí za pfiipomenutí
cyklus Velmi uvûfiitelné pfiíbûhy. V rámci silvestrovského vysílání jsme na pfiání divákÛ zafiadili Dívãí
válku, Bohou‰e, Silvestrovsk˘ trapas a fiadu dal‰ích populárních zábavn˘ch pofiadÛ. Pro tvÛrãí skupinu Kratochvíl-Vanûk byly dramaturgicky i scénáristicky pfiipraveny tfii stfiihové pofiady Proã bychom
se nebavili, kdyÏ nám PánbÛh archiv dal, dva unikátní, nikdy neodvysílané Náv‰tûvní dny pánÛ
·imka a Grossmanna a klip k 80. narozeninám Miroslava Horníãka 80 let Miroslava Horníãka v 80 vte-

hlavní vysílací ãas a pro nárazové, náhradní doplnûní a pfiíleÏitosti. Z archivních seriálÛ mûla nejvût‰í
ohlas obnovená premiéra HfiíchÛ pro pátera Knoxe, která vznikla z iniciativy dramaturgie APF ve spolupráci s reÏisérem D. Kleinem. Na‰e dramaturgie zaji‰Èovala tomuto obnovenému seriálu i dal‰í péãi
(kromû technického odbavení), vãetnû telefonické soutûÏe. V Ïebfiíãku sledovanosti TOP 20 se seriál
umístil v první desítce. Z ostatních nejvíce bodoval seriál Hfií‰ní lidé mûsta praÏského. Zaskakovali
jsme neplánovanû i v páteãních veãerech na âT1. KdyÏ do‰el dech detektivkám z filmového archivu,
uvedli jsme 30 titulÛ detektivek z archivu âeské televize, se srovnateln˘m ohlasem a sledovaností,
jakou mûly filmové detektivky. Z jednotliv˘ch filmÛ, které jsme uvedli, vedly tradiãnû filmy Jak vytrhnout
velrybû stoliãku a Jak dostat tatínka do polep‰ovny.
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poÏadavky na uvádûní archivních pofiadÛ stále zvy‰ují – byÈ jsou tyto pofiady více vyuÏívány mimo
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fiinách.
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„

Hudební oblast se prezentovala pfiedev‰ím cyklem Ze zlatého fondu âeské televize v nûmÏ uvádíme hudebnû-dramatická díla a ãinohry. Nejúspû‰nûj‰ími podle ohlasÛ divákÛ byly zejména Smetanova
âertova stûna, SukÛv a ZeyerÛv Radúz a Mahulena a záznam Dvofiákovy Armidy z ND.

PoÏadavky na uvádûní archivních pofiadÛ se stále zvy‰ují,
byÈ jsou tyto pofiady více vyuÏívány mimo hlavní vysílací ãas.

Z operet Offenbachovi Bandité, z baletÛ ProkofjevÛv Kamenn˘ kvítek, z muzikálÛ Pan Pickwick a záznam
pfiedstavení divadla Ypsilon Mozart v Praze. Z ãinoher zaujala zejména inscenace V zámku a podzámãí
podle BoÏeny Nûmcové. Zabodovaly i reprízy koncertÛ z Jazzov˘ch festivalÛ, Dluhy Hany Zagorové
a hudební dokumenty, napfi. k v˘roãí Aloise Háby, dále cyklus Je to jenom rokenrol, ve v˘plních i koncerty
z PraÏsk˘ch jar se zahraniãními dirigenty ãi sólisty. Mimo schéma (Vánoce, Velikonoce...) byla uvedena
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dal‰í úspû‰ná díla k mimofiádn˘m pfiíleÏitostem.
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Hfií‰ní lidé mûsta praÏského

Teletext âeské televize
Jan Zeman

vedoucí Teletextu

Nejv˘znamnûj‰í událostí roku 1998 pro Teletext âeské televize bylo bezpochyby zahájení
vysílání druhého teletextu âeské televize. Dvanáctého listopadu skonãila spoleãnosti Image1
‰estiletá licence na provozování teletextu, a tak jiÏ následující den zahájila âeská televize vysílání
nového teletextu Expres na okruhu âT2.
Teletext na okruhu âT1 nadále zahrnuje zpravodajské i zájmové rubriky. Teletext na

vysílání dvou teletextÛ vychází z dlouhodob˘ch diváck˘ch ohlasÛ, na‰ich poznatkÛ i ze
zku‰eností nûkter˘ch vefiejnoprávních televizí ve vyspûl˘ch evropsk˘ch zemích. Zohlednili jsme
nejvût‰í nedostatky teletextÛ, jejich omezenou kapacitu a dal‰í technické limity, zejména pomalé
a zdlouhavé listování stránek. Mnozí uÏivatelé teletextu dobfie znají situaci, kdy oãekávají
„horkou“ aktualitu (napfi. v˘sledek fotbalového utkání), a musejí dlouho ãekat, neÏ jim televizor
poÏadovanou stránku vyhledá. To zpÛsobuje právû pfiíli‰ velk˘ poãet vysílan˘ch stránek. Divák,
kter˘ vnímá teletext jako médium pro pfienos struãn˘ch aktuálních informací, a to je také hlavní

Ale vraÈme se k novinkám ‰iroce koncipovaného teletextu na okruhu âT1. Nov˘ teletextov˘ systém pod Windows nám otevfiel dal‰í moÏnosti importu dat do vysílání Teletextu âT. Jeho
pfiednosti se projevily zejména bûhem ãervnov˘ch voleb do Poslanecké snûmovny. Poprvé jsme

â T

Model vysílání dvou teletextÛ vychází z dlouhodob˘ch diváck˘ch
ohlasÛ, z na‰ich poznatkÛ i ze zku‰eností vefiejnoprávních televizí
ve vyspûl˘ch evropsk˘ch zemích.
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s dlouhodobou platností, které jsou urãeny pro konkrétní zájmové skupiny.
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smysl teletextu, v podstatû doplácí na vysílání tzv. nadãasov˘ch informací, tj. stránek vût‰inou
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okruhu âT2 je novou, tzv. expresní sluÏbou – v˘bûrem tûch „nejdÛleÏitûj‰ích“, nejaktuálnûj‰ích
a nejÏádanûj‰ích informací: zprávy, sport, poãasí a aktuální program âeské televize. Nov˘ model
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zajistili tzv. on-line vysílání, kdy diváci mohli na teletextov˘ch stránkách sledovat prÛbûÏné v˘sledky ze
v‰ech volebních okrskÛ. Data pfiicházela z âeského statistického úfiadu pfies modem do âeské televize
a prostfiednictvím importního programu pfiímo do vysílání. Celé volební vysílání Teletextu âT se setkalo
s mimofiádnou pozorností na‰ich ãtenáfiÛ. O volebním víkendu ãinil podíl na trhu u na‰eho teletextu pfies
80 % a kumulovaná sledovanost dosahovala témûfi pÛl milionu divákÛ.
Jak vypl˘vá z pfiedchozího odstavce, rok 1998 byl rovnûÏ rokem zahájení mûfiení sledovanosti
jednotliv˘ch teletextÛ. Pfiesnûji fieãeno spoleãnost Taylor Nelson Sofres Media, která zaji‰Èuje tzv. projekt
peoplemetrÛ, koneãnû splnila jeden ze sv˘ch smluvních závazkÛ a od dubna zaãala poskytovat denní
data sledovanosti teletextÛ. Najít je lze i na teletextov˘ch stránkách: aktualizujeme je kaÏd˘ ãtvrtek na
stránce 356. Za zmínku urãitû stojí i fakt, Ïe sledovanost na‰eho teletextu na okruhu âT1 je v dlouhodobém mûfiení nejvy‰‰í ze v‰ech ãesk˘ch teletextÛ.
Jako kaÏd˘ rok i v tomto do‰lo k dal‰ímu obohacení programové nabídky. Patfií mezi nû napfiíklad roz‰ífiení rubriky o poãasí, a to zejména o snûhové zpravodajství zahrnující i zahraniãní stfiediska
(Rakousko, Nûmecko, ·v˘carsko, Francie, Polsko a Slovensko). K dílãím zmûnám do‰lo v kulturním bloku.
Program praÏsk˘ch kin jsme roz‰ífiili o programy pro dûti, v˘raznû se zmûnila i rubrika Film (pfiehled filmov˘ch premiér).
Ke koncepãním zmûnám, které pfiispûly k roz‰ífiení i zkvalitnûní nabídky, do‰lo v rubrice Pop-Rock.
Vût‰í pozornost vûnujeme informacím o svûtov˘ch burzách, v˘voji ãeské koruny a novû uvádíme kurzy
âeské spofiitelny.

PrÛmûrná t˘denní kumulovaná sledovanost teletextÛ na okruhu âT2 v roce 1998 (v tisících)

âT Expres
Îurnál Image 1

(od 47. t˘dne)
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130,32
75,57

Servis âeské televize sluchovû postiÏen˘m divákÛm
Stejnû jako v pfiedcházejících letech, i v roce 1998 byla âeská televize na ãeské mediální scénû jedinou televizní stanicí, která v duchu svého vefiejnoprávního poslání dlouhodobû poskytuje sluÏbu minoritní divácké
skupinû sluchovû postiÏen˘ch, a to vysíláním skryt˘ch titulkÛ, podtitulkÛ, pofiadÛ tlumoãen˘ch do znakového
jazyka nesly‰ících a maximem grafick˘ch informací.

Skryté titulky
Novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání z ãervence roku 1997 ukládá âeské televizi zpfiístupnit
sluchovû postiÏen˘m 25 % odvysílan˘ch pofiadÛ. Útvar Anal˘zy programu a auditoria âeské televize zpracovává pravidelné mûsíãní statistiky, které dokládají, Ïe âeská televize tuto povinnou kvótu vysoce pfiekraãuje. Po konzultacích se zástupci organizací sluchovû postiÏen˘ch bylo cílem roku 1998 zamûfiit se na
vzdûlávací, osvûtové pofiady a dokumentární tvorbu. Zámûr byl splnûn, tyto Ïánry dnes tvofií cca 62,4 % celkového poãtu titulkovan˘ch pofiadÛ. Tím se opût ve vût‰í mífie zmírÀuje informaãní bariéra nesly‰ících zpÛsobená jejich handicapem. Skryté titulky na teletextové stranû 888 se vysílají na obou okruzích (âT1 i âT2).

Pofiady v pÛvodním znûní s podtitulky a znakov˘ jazyk nesly‰ících
Do celkového objemu pofiadÛ urãen˘ch sluchovû postiÏen˘m patfií i pofiady v pÛvodním znûní s podtitulky
v obraze (napfiíklad Filmov˘ klub a ostatní zahraniãní tvorba) a pofiady s tlumoãníkem do znakového jazyka
v obraze (Zprávy ve 12.00 ve v‰ední dny, Klíã, Televizní klub nesly‰ících, Televizní klub nesly‰ících
plus, Pomáhejme si).

Prostor na stránkách Teletextu
Strany 598 a 599 Teletextu âT1 nabízejí moÏnost organizacím zdravotnû postiÏen˘ch v celé âR bezplatnû
zvefiejÀovat ve‰keré své aktivity ve prospûch postiÏen˘ch. Tyto anonce tak mají zaji‰tûnu publicitu po celém
území republiky.
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Vladimír Salzman, Teletext âT
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Skryté titulky ve vysílání âeské televize v roce 1998 (v poãtech pofiadÛ)
premiéry
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%

1 499
358

240
1 211

1 739
1 569

18,5
16,7

1 550
611
101
0

2 631
1 062
122
4

4 181
1 673
223
4

44,6
17,8
2,4
0,0

celkem

4 119

5 270

9 389

100,0

premiéry

reprízy

celkem

pofiady se

pofiady se

skryt˘mi titulky

4 119

skryt˘mi titulky

5 270

skryt˘mi titulky

9 389

ostatní pofiady

8 883

ostatní pofiady

8 122

ostatní pofiady

17 005

Zdroj: âT-Anal˘za programu a auditoria
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reprízy

Internetové stránky âeské televize
·tûpánka Nováková vedoucí Internetu

Na jafie 1998 se zaãala pfiipravovat nová koncepce internetov˘ch stránek âeské televize. Prvotním
zámûrem bylo roz‰ífiení a dal‰í zkvalitnûní informaãního prostoru, kter˘ v âeské televizi vznikal jiÏ od roku
1996. Se vzrÛstající pÛsobností internetu jako média v na‰í spoleãnosti vzrÛstá i potfieba kvalitního
a specifického informaãního internetového zdroje âeské televize. Se stále dokonalej‰ími technologiemi
roste také potfieba vyuÏití celého spektra moÏností internetové domovské stránky âeské televize
(digitalizovan˘mi obrázky a videosekvencemi poãínaje, digitalizovan˘m internetov˘m vysíláním obou
programÛ âeské televize konãe).
Prvním a velice úspû‰n˘m pokusem o vytvofiení informaãního on-line servisu na adrese
www.czech-tv.cz bylo volební zpravodajství v ãervnu 1998. SoubûÏnû s televizním volebním vysíláním
pfiipravilo internetové oddûlení âeské televize ve spolupráci s redakcí zpravodajství volební on-line
servis. Bûhem celého víkendu byly prÛbûÏnû aktualizovány grafy a tabulky s prognózami, prÛbûÏn˘mi
a oficiálními v˘sledky i textové zprávy. Data poskytl âesk˘ statistick˘ úfiad a agentura IFES, textové
informace pfiipravila redakce zpravodajství âeské televize. Zájem o volební stránku âeské televize byl
obrovsk˘: poãet zásahÛ (tedy náv‰tûvníkÛ stránky) vy‰plhal jen v sobotu 20. 6. 1998 na 12 tisíc. 83 %

pfiicházely od na‰ich krajanÛ ze zahraniãí, ktefií nemûli moÏnost sledovat volební vysílání v televizi.
Nejvíce byla oceÀována snadná a rychlá pfiístupnost stránek, jejich pfiehlednost a úplnost. Velk˘ úspûch
sklidilo také kompletní textové zpravodajství. Právû tento neb˘val˘ zájem o internetové stránky indikuje
stále rostoucí dosah internetu jako média a tím i jeho v˘znam pro spoleãnost.
Bûhem „prázdninov˘ch“ mûsícÛ se velice intenzivnû pracovalo na nové struktufie a grafice
internetov˘ch stránek âeské televize, aby mohla b˘t 1. záfií 1998 zpfiístupnûna jejich nová verze.
Internetové stránky âeské televize dostaly novou, komplexnûj‰í a pfiehlednûj‰í strukturu, nov˘ design
a samozfiejmû i ucelenûj‰í a pestfiej‰í náplÀ, která se je‰tû bûhem roku dále rozrÛstala a ucelovala. Kromû
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Ministerstva financí, Sazky, ·kody a dal‰ích v˘znamn˘ch institucí a podnikÛ. Velice kladné ohlasy
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studenti z âVUT, mnoho zásahÛ pocházelo z domén Unie svobody, âeského rozhlasu, Telecomu,
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USA, Francie, Ruska, ·v˘carska, Velké Británie a dal‰ích zemí. Mezi ãesk˘mi náv‰tûvníky dominovali
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náv‰tûvníkÛ bylo z âech, ale zaznamenány byly i zásahy z Nûmecka, Rakouska, Dánska, Itálie, Japonska,

69

samozfiejm˘ch informací t˘kajících se profilu, institucionální a programové ãásti âeské televize, Teletextu
atd. pfiibyla i textová verze zpravodajství, velmi dÛleÏité Info pro novináfie, neopomenutelná stránka pro dûti
a mnoho dal‰ích sluÏeb.
V programové a institucionální ãásti internetov˘ch stránek âeské televize jsou k dispozici informace o âeské televizi jako instituci (statut âeské televize a její zákonn˘ rámec, struãná historie âeské televize, zápisy z jednání Rady âeské televize, základní informace o ãlenech managementu a Rady âeské
televize atd.), programy âeské televize na následujících 10 dní, základní informace o pofiadech a projektech
âeské televize a jejich tvÛrcích, postupnû se zpracovávají materiály o jednotliv˘ch tvÛrãích skupinách,
v základní podobû funguje stránka pofiadÛ pro dûti a mládeÏ, stránka Charitativního panelu a také stránka
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festivalÛ, které âeská televize pofiádá ãi kter˘ch se se sv˘mi pofiady úãastní.
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V‰echny vût‰í projekty mají v rámci internetov˘ch stránek âeské televize své vlastní rozsáhlej‰í
stránky (z filmÛ napfi. Co chytne‰ v Ïitû, Minulost, z dokumentÛ âernobílá v barvû, Romové a hudba,
Rozhlédni se ãlovûãe a dal‰í, z charitativních projektÛ napfi. „Pomozte dûtem“).
Stránka zpravodajství je prozatím aktualizována pouze ve v‰ední dny, a to 2x dennû. Obsahuje
v plném znûní ty informace z relací Veãerník, Události a Události plus, které pocházejí z vlastních zdrojÛ
âeské televize. Dále jsou na stránce zpracovány upoutávky – pozvánky na t˘deníky, relace Tady a teì,
„21“ a V pravé poledne. Nedílnou souãástí stránky zpravodajství je informace o poãasí a prozatím i pfiepis
relace Branky, body, vtefiiny. Na v‰ech stránkách zpravodajství âeské televize jsou hojnû vyuÏívány digitalizované obrázky (screenshoty) a krátké videoukázky s nejdÛleÏitûj‰ími zábûry dne.
Info pro novináfie je stránka, která je kompletním informaãním servisem o dûní v âeské televizi,

o chystan˘ch pofiadech a projektech. Obsahuje kontakty na jednotlivé pracovníky útvaru Public Relations
a také fotodatabanku, odkud je moÏno si stáhnout ve‰keré fotografie, které jsou k dan˘m projektÛm k dispozici. Zde jde opût o v˘razné urychlení pfiedávání informací o âeské televizi. Jak˘koli redaktor si mÛÏe poho-

presskity k projektÛm, fotografie, které jsou k dispozici pro uvefiejnûní, a mnoho dal‰ích informací, které by
jinak pracnû shánûl telefonicky, pfiípadnû osobnû v âeské televizi.
Dal‰í novinkou je „nástûnka“ na internetové stránce âeské televize. Je to informaãní panel, kter˘
náv‰tûvníka hned na hlavní (první) stránce upozorní na v‰echny nové informace a zmûny, které se na stránkách v posledních dnech objevily a pfiím˘m odkazem (linkem) navede náv‰tûvníka na konkrétní stránku.
V‰echny tyto zmûny se zkvalitÀují a podporují vysílání âeské televize, její informaãní servis a self-promotion.
internet v‰ak skr˘vá je‰tû dal‰í obrovsk˘ prostor k roz‰ífiení vefiejnoprávní sluÏby divákovi. Je to jakási nadstavba vysílání, prostor navíc, kter˘ je moÏné vyuÏít jako takzvan˘ tfietí kanál âeské televize. Jeho vyuÏití
bude optimální pfiedev‰ím u vzdûlávacích a publicistick˘ch pofiadÛ a u pofiadÛ pro dûti a mládeÏ. A právû
v tomto smûru je tfieba internetové sluÏby divákovi dále rozvíjet a zdokonalovat.

PÛsobnost a dosah internetu jako specifického média velice intenzivnû roste, a proto je zcela nevyhnutelné vûnovat mu pozornost
a pfiirozenû jej zaãlenit do spektra zájmÛ a aktivit âeské televize.
Z v˘‰e uvedeného v˘ãtu v‰ech zmûn a nov˘ch sluÏeb, které âeská televize poskytuje a hodlá
poskytovat na sv˘ch domovsk˘ch stránkách, je jasné, Ïe v minulém roce zahájila projekt, kter˘ prozatím
nemá v âeské republice konkurenci, nicménû ve svûtû je jiÏ bûÏnou souãástí sluÏeb vefiejnoprávních televizí.
PfiestoÏe je tento projekt âeské televize sv˘m rozsahem a dosahem pro na‰i republiku ojedinûl˘ (Ïádná jiná
televizní stanice v âR neposkytuje podobné sluÏby prostfiednictvím internetu), je jisté a snadno ovûfiitelné
v zahraniãí, Ïe právû vefiejnoprávní televize je povinna roz‰ifiovat své sluÏby divákovi v souladu s rozvojem
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technologií dostupn˘ch spoleãnosti âR, jakou se internet v posledních letech a mûsících rozhodnû stal.
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dlnû a rychle pfiímo ve své kanceláfii opatfiit nejen pfiehled chystan˘ch novináfisk˘ch projekcí, ale také
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na pofiady âeské televize

Kolja
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Anal˘za ohlasu divákÛ
Kristina Taberyová

vedoucí Anal˘zy programu a auditoria

PrÛbûÏné informace o divácké odezvû na televizní vysílání získává âeská televize dvojí cestou: elektronick˘m mûfiením sledovanosti prostfiednictvím peoplemetrÛ a vlastním sociologick˘m v˘zkumem zaloÏen˘m na
vyplÀování programov˘ch deníãkÛ.
Sociologick˘ v˘zkum âeské televize je v na‰í republice nejstar‰ím fungujícím v˘zkumem chování
televizního diváka – jeho koncepce se rodila v roce 1968 a realizace zaãala o dva roky pozdûji, takÏe s koncem století dovr‰í tfii desetiletí trvání. PouÏívaná technika je dotazníkové ‰etfiení na panelu respondentÛ.
Bûhem let svého trvání se cel˘ v˘zkum neustále vyvíjel a precizoval podle narÛstajících potfieb a podle narÛstajícího know-how pracovníkÛ v˘zkumu. Panel respondentÛ se rozrostl z pÛvodních 500 divákÛ na 750. Je
vybírán z prÛbûÏnû aktualizovaného souboru cca 3 500 000 televizních koncesionáfiÛ. V˘bûr probíhá v nûkolika postupn˘ch fázích, ve kter˘ch je na poãátku pouÏito v rámci jednotliv˘ch regionÛ náhodné ãíslo, ov‰em
s podmínkou, Ïe z jedné domácnosti mÛÏe b˘t vybrán pouze jeden ãlen a tato domácnost je pro dal‰ích
deset let blokována. KaÏd˘ respondent tedy reprezentuje jednu domácnost. V poslední fázi je vybírán podle
sociodemografické matice aktivní t˘denní panel, kter˘ je vÏdy z jedné tfiináctiny inovován (spolupráce s respondentem trvá totiÏ maximálnû 13 t˘dnÛ). Tento panel pfiedstavuje reprezentativní vzorek populace âeské
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republiky od 15 let v˘‰e. V˘bûrov˘mi sociodemografick˘mi znaky jsou pohlaví, vûk, vzdûlání, velikost byd-
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li‰tû, ekonomické aktivity a pfiíslu‰nost k regionu. Pfied aktivací respondenta v panelu se zji‰Èuje osobním
dotazníkem 26 dal‰ích znakÛ, které mohou slouÏit k tfiídûní pozdûj‰ích v˘stupÛ. Îádn˘ respondent není na
v˘zkumu hmotnû zainteresován.
Pro potfieby souãasnû pouÏívan˘ch sociologick˘ch sond s rozliãnou tematikou je moÏno vytvofiit
jednorázov˘ panel podle speciálnû zadan˘ch sociodemografick˘ch znakÛ (napfi. pouze respondenti Ïijící ve
spoleãné domácnosti s definovan˘m vûkem dûtí apod.).
Sociologick˘ v˘zkum âeské televize je tradiãnû zaloÏen na vyplÀování programov˘ch deníãkÛ.
Programové deníãky obsahují vût‰inu vysílan˘ch pofiadÛ (o délce trvání 5 a více minut), respondentÛm jsou
zasílány ve ãtrnáctidenním pfiedstihu po‰tou a po‰tou se také zpátky do televize vracejí. Respondenti
v deníãcích vyjadfiují svou spokojenost se zhlédnut˘mi pofiady. âiní tak jako ve ‰kole prostfiednictvím známek
v rozsahu 1 aÏ 5 (pfiiãemÏ 1 znamená „velmi spokojen“ a 5 je „zcela nespokojen“). Z tûchto známek se vypo-

ãítává koeficient spokojenosti, vyjadfiující rozloÏení známek v jemnûji odstínûné stupnici od +10,0 do -10,0.
Po více neÏ ãtvrtstoletí se „deníãkov˘m“ v˘zkumem zji‰Èovala vedle divácké spokojenosti také sledovanost.
Ta se od 1. ãervna 1997 mûfií i u nás elektronicky prostfiednictvím peoplemetrÛ (coÏ je metoda podstatnû
^
rychlej‰í). Nicménû v˘zkum o své raison d’etre
nepfii‰el: nadále slouÏí k zji‰Èování divácké spokojenosti

a novû také ke sbûru informací o rÛzn˘ch rysech diváckého chování prostfiednictvím speciálních otázek kladen˘ch panelu respondentÛ.
Elektronické mûfiení sledovanosti prostfiednictvím peoplemetrÛ pod názvem TN AGB MF – TV
PROJEKT – ATO uskuteãÀuje firma Taylor Nelson SOFRES (nadnárodní konsorcium, které v roce 1998
zastfie‰ilo pÛvodní spoleãnost Taylor Nelson AGB Media Facts) pro Asociaci televizních organizací, jejímÏ
zakladatelsk˘m ãlenem je i âeská televize.
Peoplemetrové mûfiení se uskuteãÀuje v minimálnû 600 domácnostech, jejichÏ skladba je reprezentativní vÛãi ãeské populaci ve vûku od 4 let v˘‰e. Elektronicky se sledovanost mûfií kaÏdou vtefiinu vysílání
konkrétní stanice a ze sledovanosti jednotliv˘ch sekund se vypoãítává minutová sledovanost. Z ní se pak
odvozuje sledovanost jak del‰ích ãasov˘ch úsekÛ (jako jsou ãasová pásma, dny, t˘dny), tak rovnûÏ konkrétních pofiadÛ (a to o stopáÏi od jedné minuty v˘‰e). Sledovanost daného pofiadu je tedy prÛmûrem sledovanosti v‰ech minut, bûhem nichÏ byl pofiad vysílán.

uskuteãÀují v rámci vlastního sociologického v˘zkumu zaloÏeného na vyplÀování dotazníkÛ. V prÛbûhu roku
1998 bylo realizováno 12 hloubkov˘ch sociologick˘ch studií, které analyzovaly námûty a otázky i odezvu na
nûkteré zmûny ve vysílání.
Renomované firmû SC&C byl v roce 1998 zadán projekt s názvem V˘zkum televizního diváka:
postoje, vztahy a oãekávání. Jeho pfiedmûtem bylo zjistit divácké postoje, pfiání a oãekávání a jejich hodnoty spojené s obrazovkou. Cílem bylo získat a shrnout podklady pro rozhodování managementu âeské televize a Redakce zpravodajství o zmûnách ve skladbû a stylu vysílání. Projekt se zamûfiil na televizní vysílání
jako celek a speciálnû také na zpravodajství a jeho hlavní pofiad Události. Firma SC&C, s. r. o., Praha, povûfiená v˘zkumem, je známá napfi. z volebních v˘zkumÛ Exit Poll pro âeskou televizi v letech 1996 a 1998
a z exkluzivních prÛzkumÛ pro âeskou televizi v prÛbûhu senátních voleb.

• ¤ízené tematické diskuse (Focus Groups) v ‰esti mûstech âeské republiky. Tyto besedy se zamûfiovaly
zejména na problematiku zpravodajství. Asi dvouhodinov˘ rozhovor vÏdy osmi úãastníkÛ byl fiízen moderátorkou – psycholoÏkou. Úãastníci v debatách osvûtlili svÛj postoj k televizním stanicím, svá obecná oãekávání od televize jako zpravodajského média i konkrétní pfiání t˘kající se formy a obsahu zpravodajského
pofiadu.
• Celoplo‰n˘ kvantitativní v˘zkum na souboru 1289 respondentÛ. Tazatelé se v prÛbûhu (v prÛmûru zhruba
sedmdesátiminutového) rozhovoru ptali, jak respondenti vybírají televizní programy, jak hodnotí televizní sta-
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Propracováním a stabilizací peoplemetrového projektu a dal‰ími,
vlastními i zadan˘mi sociologick˘mi v˘zkumy dosáhla âeská televize vysoce sofistikovaného fundamentu, o kter˘ opírá vyhodnocování toho, jak plní své poslání sluÏby vefiejnosti.
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nice a pofiady, jak jsou s programy sv˘ch oblíben˘ch i dal‰ích stanic spokojeni a co jim chybí, a také,
ve znaãném rozsahu, jak hodnotí stávající televizní zpravodajství a jak by mûlo vypadat, co oãekávají od
televize vÛbec a od âeské televize zvlá‰È.
Zásadním v˘sledkem v˘zkumu je zji‰tûní, Ïe prestiÏ âeské televize je velmi vysoká, a Ïe její
image je mnohem lep‰í, neÏ odpovídá její konkrétní sledovanosti. Napfiíklad 72 % respondentÛ ji spontánnû
uvedlo na prvním místû mezi stanicemi, které sledují (Nova: 25 %, v‰echny ostatní stanice dohromady jen
3 %). Také celkové hodnocení âT1 je v˘znamnû vy‰‰í neÏ celkové hodnocení ostatních stanic. âeská televize má navíc image seriózní stanice s kvalitním zpravodajstvím, coÏ oceÀují zejména vzdûlanûj‰í diváci.
Paradoxní fakt její niÏ‰í sledovanosti je zpÛsoben pfiedev‰ím tím, Ïe program âeské televize je nároãnûj‰í
a ménû zábavnû zamûfien˘. Kromû toho diváci âeské televize, v prÛmûru vzdûlanûj‰í, aktivnûj‰í a majetnûj‰í lidé, netráví u televize tolik ãasu jako publikum komerãní televize. Typick˘m divákem není v Ïádném
pfiípadû pasivní konzument dlouh˘ch hodin laciné zábavy a akãních filmÛ. Není to ani divák oãekávající ve
zpravodajství pouze atraktivní, respektive ‰okující reportáÏe. Jinou pfiíãinou je, Ïe tûÏi‰tûm programu âeské
televize jsou ãeské pofiady, takÏe pfiíznivci zahraniãních filmÛ hledají svoji podívanou na jin˘ch televizních
programech.
V˘zkum ukázal, Ïe celkovû diváci od televize oãekávají pfiedev‰ím „tfii Z“: zábavu, zajímavosti
a zprávy. Nezanedbatelná je podle respondentÛ také role televize jako aktivního zástupce vefiejnosti, advokáta obãanÛ, schopného odhalit ne‰vary spoleãenského Ïivota a pfiispût k jejich odstranûní.
ZávaÏn˘m zji‰tûním v˘zkumu je, Ïe názory a pfiání divákÛ jsou v souladu s názorem vedení âeské
televize a Ïe respondenti podporují sv˘mi v˘povûìmi zámûry, které se jiÏ ve strategickém a koncepãním
uvaÏování vedení prosazují. Televizní diváci vyjadfiují poÏadavek moderního seriózního vysílání; pfiání respondentÛ pokr˘vají velmi ‰iroké spektrum poÏadavkÛ ãeské populace; vedle jiÏ uveden˘ch „tfií Z“ vyÏadují
od âeské televize obohacení osobnosti, pomoc a radu, jakoÏ i autoritu pfii zastupování a obranû vefiejnosti
i jednotlivcÛ v‰ude tam, kde se cítí bezbranní a bezradní.
Respondenti v˘zkumu projevili jasn˘ poÏadavek na mnoho formálních zmûn, které âeská televize
pfiipravovala ve svém zpravodajství. Je to fiada aspektÛ t˘kajících se vzhledu studia, zpÛsobu moderování,
osobností moderátorÛ. V pomûru bezmála osm ku dvûma si respondenti pfiejí, aby zprávy byly moderovány
dvojicí. Podporují také my‰lenku, aby pozadí studia zpráv nebylo nehybné, aby se moderátofii chovali spontánnûji a profilovali se jako v˘razné osobnosti. I znûlky zpravodajsk˘ch pofiadÛ by se mûly zmûnit.
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âeská televize po dÛkladné anal˘ze implementovala v‰e podstatné do své koncepce a sv˘ch opatfiení.
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24hodinov˘ podíl programÛ na divácké obci

1) Diváci star‰í 15 let

2) Diváci 4 – 14 let

Nova

51,73 %

Nova

54,65 %

âT1

26,31 %

âT1

24,61 %

TV Prima

11,10 %

TV Prima

11,09 %

âT2

7,27 %

ostatní TV

5,38 %

ostatní TV

3,59 %

âT2

4,27 %

Podíl na divácké obci ve vysílacím ãase 19 – 22 hodin

1) Diváci star‰í 15 let

2) Diváci 4 – 14 let

Nova

53,86 %

Nova

58,53 %

âT1

27,25 %

âT1

25,21 %

TV Prima

11,06 %

TV Prima

10,35 %

âT2

5,61 %

âT2

2,94 %

ostatní TV

2,22 %

ostatní TV

2,97 %

Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO

PrÛmûrná t˘denní kumulovaná sledovanost teletextÛ v roce 1998 (v tisících)

PrÛmûrná t˘denní
kumulovaná
sledovanost

âT1

âT2

Teletext âT

Îurnál Image 1

âT Expres

(do 46. t˘dne)

(od 47. t˘dne)

75,57

130,32

529,14

NOVA

TV PRIMA

N-text

FBL Group

379,06

36,19
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Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO
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Diváci âeské televize
V roce 1998 byla sledovanost televize v âeské republice poprvé po cel˘ch dvanáct mûsícÛ mûfiena elektronicky prostfiednictvím peoplemetrÛ. To znamená, Ïe následující údaje o diváckém profilu obou programÛ
âeské televize v daném roce mají poprvé svÛj pÛvod v ãistû elektronickém mûfiení diváckého chování.
V roce 1998 dospûlá populace (tj. star‰í patnácti let) v celoroãním prÛmûru trávila dennû sledováním televize*) 213 minut; programu âT1 z toho vûnovala 57 minut a programu âT2 pak 24 minuty.
Pokud jde o dûti (vûk 4 aÏ 14 let), ty dennû trávily u televizorÛ 150 minut, z ãehoÏ na âT1 pfiipadalo
35 minut a na âT2 pak 13 minut.
Program âT1, vysílající 24 hodin dennû, sledovalo v celodenním prÛmûru 336 tisíc dospûl˘ch
a v hlavním veãerním ãase (19.00 aÏ 22.00 hodin) 1 139 000 divákÛ star‰ích patnácti let.
Program âT2, kter˘ dennû vysílal 19,9 hodiny, v celodenním prÛmûru preferovalo 93 tisíce dospûl˘ch a v hlavním veãerním ãase pak 231 tisíc.
Stejnû jako v pfiedchozích letech v publiku âT1 v roce 1998 pfievaÏovaly Ïeny nad muÏi, a to po
v‰echny dny t˘dne. Tato pfievaha v celodenním prÛmûru procentuálnû ãinila jenom 0,2 %, ale vyjádfiena
v tisících byla zjevnûj‰í díky poãetnûj‰ímu zastoupení nûÏného pohlaví v na‰í dospûlé populaci – první program si ladilo 181 tisíc Ïen a 155 tisíc muÏÛ; Ïeny také sledovaly âT1 dennû déle – 58 minut, zatímco muÏi
tak ãinili 56 minut.
Program âT2 byl naopak pfiitaÏlivûj‰í pro muÏe, a to o 0,3 %, respektive o 9 tisíc divákÛ. MuÏi
také sledovali druh˘ program déle – 18 minut dennû; Ïeny mu vûnovaly dennû 13 minut.
Zájem o âT1 v roce 1998 rostl s vûkem: v celodenním prÛmûru první program sledovalo 33 tisíce
15 aÏ 24let˘ch, 45 tisíc 25 aÏ 34let˘ch, 46 tisíc 35 aÏ 44let˘ch, 66 tisíc 45 aÏ 54let˘ch a 145 tisíc divákÛ ve
vûku od 55 let v˘‰e. Zatímco nejmlad‰í skupina dospûl˘ch sledovala první program nejkrat‰í dobu (v celodenním prÛmûru to bylo 31 minut), skupina seniorÛ ho mûla za spoleãníka nejdéle (80 minut); ostatní vûkové
skupiny dospûl˘ch vyuÏívaly nabídku âT1 obdobnû dlouho – od 47 do 53 minut dennû.
RovnûÏ pfiitaÏlivost âT2 se zvy‰ovala s vûkem: v celodenním prÛmûru tento program sledovalo
po 11 tisících 15 aÏ 24let˘ch a 25 aÏ 34let˘ch, 13 tisíc 35 aÏ 44let˘ch, 19 tisíc 45 aÏ 54let˘ch a 38 tisíc
divákÛ 55let˘ch a star‰ích. Stejnû tak délka sledování druhého programu rostla s vûkem – od 10 minut v pfiípadû 15 aÏ 24let˘ch aÏ po 21 minut v pfiípadû nejstar‰ích divákÛ.
Pokud jde o dûti, tak âT1 v roce 1998 vyhledávaly obdobnû jako v pfiedchozích letech více ty
mlad‰í (4 aÏ 9leté: v celodenním prÛmûru jich bylo 20 tisíc) neÏ star‰í (10 aÏ 14leté: tûch bylo 15 tisíc).
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Mlad‰í dûti také první program sledovaly v denním prÛmûru déle (42 minuty) neÏ dûti star‰í (32 minuty).
O âT2 se zajímaly dûti mlad‰í i star‰í stejnû: v celodenním prÛmûru lákal tento program 3 tisíce
dûtí jak 4 aÏ 9let˘ch, tak 10 aÏ 14let˘ch. Pouze délka sledování âT2 se mírnû li‰ila: u star‰ích dûtí ãinila
7 minut, u mlad‰ích 6 minut v celodenním prÛmûru.
Podle dovr‰eného vzdûlání celodenní nabídku âT1 v roce 1998 sledovalo nejvíce vyuãen˘ch
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bez maturity (127 tisíc) a divákÛ s úpln˘m stfiedním vzdûláním (111 tisíc), zatímco dospûl˘ch se základ-
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ním vzdûláním bylo 64 tisíce a vysoko‰kolsky graduovan˘ch 33 tisíce. Ov‰em vyjádfieno procentuálnû to bylo
3,8 % vyuãen˘ch, 3,9 % divákÛ jak se základním, tak s úpln˘m stfiedním vzdûláním a 4,4 % vysoko‰kolsky
vzdûlan˘ch. Vysoko‰kolsky graduovaní sledovali âT1 také nejdéle – 64 minuty v celodenním prÛmûru;
u ostatních vzdûlanostních skupin se doba vûnovaná dennû prvnímu programu pohybovala od 55 minut
(v pfiípadû vyuãen˘ch bez maturity) do 57 minut (v pfiípadû divákÛ jak se základním vzdûláním, tak s maturitou).

*) v‰echny stanice, jejichÏ signál je na území âR dostupn˘, aÈ jiÏ je ‰ífien pozemními vysílaãi, nebo kabelovou sítí ãi satelity

RovnûÏ âT2 v celodenním prÛmûru lákala nejvíce vyuãené bez maturity (34 tisíce) a diváky
s maturitou (31 tisíc), ménû jiÏ bylo divákÛ se základním vzdûláním (17 tisíc) a vysoko‰kolsky graduovan˘ch
(11 tisíc). Nejvíce ãasu vûnovali âT2 vysoko‰kolsky vzdûlaní (20 minut dennû), u ostatních vzdûlanostních skupin to bylo 15 aÏ 16 minut.
Podle velikosti místa bydli‰tû se nejvíce dospûl˘ch divákÛ âT1 v roce 1998 rekrutovalo ze sídel
1 aÏ 5 tisíc obyvatel a z velkomûst – v celodenním prÛmûru to bylo po 81 tisících; nejménû jich pocházelo
z obcí do 1 tisíce obyvatel (57 tisíc). Více neÏ hodinu dennû (pfiesnû 61 minut) sledovali první program diváci
z mûst s 5 aÏ 20 tisíci obyvatel a dále následovali diváci z obcí do 1 tisíce obyvatel (59 minut), publikum ze
sídel 1 aÏ 5 tisíc a 20 aÏ 100 tisíc obyvatel (po 52 minutách) aÏ po obyvatele velkomûst (46 minut).
Poãet divákÛ vyhledávajících nabídku âT2 rostl s velikostí sídla: 34 tisíce v obcích do 1 tisíce
obyvatel, 41 tisíc v sídlech 1 aÏ 5 tisíc obyvatel, 46 tisíc v mûstech s 5 aÏ 20 tisíci obyvatel, 55 tisíc ve mûstech 20 aÏ 100 tisíc obyvatel a 63 tisíc z velkomûst. âas tráven˘ sledováním âT2 mûl v jednotliv˘ch velikostech sídel rozpûtí od 4 do 5 minut.
Z regionálního pohledu nejsilnûj‰í zázemí âT1 pfiedstavovala jiÏní Morava (v celodenním prÛmûru 74 tisíc dospûl˘ch) a za ní následují severní Morava a Slezsko (59 tisíc), stfiední âechy (41 tisíc),
severní âechy (38 tisíc), Praha a v˘chodní âechy (po 37 tisících) a peloton regionÛ uzavírají âechy západní
(26 tisíc) s jiÏními (25 tisíc). Rozdíl v délce sledování âT1 v jednotliv˘ch regionech ãinil 12 minut: nejdéle
(63 minuty) se na âT1 v celodenním prÛmûru dívali Stfiedoãe‰i, nejkrat‰í dobu zajímalo vysílání prvního programu PraÏany (51 minuta).
Také nejvíce divákÛ âT2 pocházelo z jiÏní Moravy (v celodenním prÛmûru 17 tisíc), dále ze
severní Moravy a ze Slezska (16 tisíc), z Prahy a ze stfiedních âech (po 12 tisících), ze severních a v˘chodních âech (po 11 tisících) a nejménû pak z jiÏních a západních âech (po 6 tisících). Délka ãasu vûnovaného
sledování druhého programu se v regionech pohybovala od 13 minut dennû (v západních âechách) po
17 minut ve stfiedních âechách, pfiiãemÏ v polovinû regionÛ (Praha, jiÏní, severní a v˘chodní âechy) to je
shodnû 16 minut v celodenním prÛmûru.
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Karel Zeman, Anal˘za programu a auditoria
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Nejúspû‰nûj‰í pofiady
Údaje se týkají dospělých diváků (15+)

Hokejov˘ turnaj na ZOH

Tfii ofií‰ky pro Popelku

Kolja
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25 pofiadÛ s nejvût‰í spokojeností divákÛ na âT1 (pfii sledovanosti 10 a více procent)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

âR – Rusko, finále – hokej na ZOH – pfienos
âR – Kanada, semifinále – hokej na ZOH – pfienos
âR – USA, ãtvrtfinále – hokej na ZOH – pfienos
Pruhovaní kamarádi
Závûreãn˘ ceremoniál XXVIII. ZOH – pfienos
âR – Finsko, hokej na ZOH – pfienos
Uvítání olympijsk˘ch medailistÛ v Praze – pfienos
Tfii ofií‰ky pro Popelku
Události, Poãasí
Kolja
Jak dostat tatínka do polep‰ovny
PostfiiÏiny
Úsmûvy Vladimíra Men‰íka
O krtkovi
Rusko – Finsko, semifinále – hokej na ZOH – pfienos
S ãerty nejsou Ïerty
Zlat˘ turnaj století
O krtkovi
Vesniãko má stfiedisková
Neváhej a toã – speciál
Donutil nás k smíchu
S tebou mû baví svût
Adventní koncert
Princezna se zlatou hvûzdou
Titanic – fikce a skuteãnost

Datum

Den

âas

Spokojenost
v koeficientech

Sledovanost
v%

22. 2.
20. 2.
18. 2.
20. 12.
22. 2.
13. 2.
23. 2.
29. 12.
23. 2.
1. 1.
23. 12.
25. 8.
24. 5.
28. 11.
20. 2.
29. 12.
26. 12.
29. 11.
1. 10.
20. 6.
3. 2.
3. 1.
29. 11.
28. 10.
25. 4.

NE
PÁ
ST
NE
NE
PÁ
PO
ÚT
PO
âT
ST
ÚT
NE
SO
PÁ
ÚT
SO
NE
âT
SO
ÚT
SO
NE
ST
SO

05.35
06.41
06.41
19.00
10.00
06.40
19.58
20.05
19.46
20.05
20.03
20.05
18.15
19.00
10.40
10.06
12.44
19.00
20.05
20.06
21.12
20.02
18.06
10.05
21.20

9,7
9,5
9,3
9,0
9,0
9,0
8,9
8,8
8,8
8,8
8,7
8,7
8,7
8,6
8,6
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,4
8,4
8,4

39,8
20,4
13,1
12,1
19,4
11,1
54,4
38,7
39,6
47,8
32,9
14,8
13,3
10,1
12,8
12,0
11,3
13,1
28,5
28,2
18,8
26,3
11,8
14,0
13,4

Zdroj: âT-Anal˘za programu a auditoria + TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO

Haló, haló!

Cimrmani

Koncert tfií tenoristÛ

Spokojenost
v koeficientech

Sledovanost
v%

22. 2.
20. 2.
28. 1.
21. 1.
25. 12.
29. 11.
18. 2.
15. 7.
27. 12.
10. 7.
20. 5.
22. 2.
20. 2.
27. 12.
20. 12.
10. 11.
18. 2.
4. 1.

NE
PÁ
ST
ST
PÁ
NE
ST
ST
NE
PÁ
ST
NE
PÁ
NE
NE
ÚT
ST
NE

14.31
16.20
20.00
20.01
17.31
18.45
16.56
21.30
21.45
21.00
20.00
18.23
18.48
20.00
12.43
19.59
18.02
15.31

10,0
9,3
9,3
9,1
9,0
9,0
8,9
8,7
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,5
8,5
8,4
8,4
8,4

10,4
15,5
6,6
5,1
5,1
5,5
9,2
5,2
8,7
5,3
5,1
7,4
7,4
8,4
5,0
5,0
7,1
10,4

9. 12.
22. 11.
1. 11.
25. 2.
17. 2.
18. 1.
30. 12.

ST
NE
NE
ST
ÚT
NE
ST

20.35
18.45
13.08
20.01
18.00
14.32
20.01

8,3
8,3
8,2
8,2
8,2
8,2
8,1

7,7
5,4
7,6
5,7
5,2
9,7
8,6

Zdroj: âT-Anal˘za programu a auditoria + TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO

â T

âas

z p r á v a

20
21
22
23
24
25

âR – Rusko, finále hokej na ZOH – záznam
âR – Kanada, semifinále hokej na ZOH – záznam
Îivá planeta
Svût hmyzu
My Fair Lady 2
Haló, haló!
USA – âR, ãtvrtfinále hokej na ZOH – záznam
Filmová kouzla
Cimrmani
Koncert tfií tenoristÛ
Îivá planeta
Olympijské ozvûny
Olympijské ozvûny
Akt
Hokejové hvûzdy v Praze
Stínoví vojáci 3
Olympijské ozvûny
S politiky netanãím
Liga mistrÛ: Manchester United – Bayern München
- kopaná
Haló, haló!
Neváhej a toã! – speciál
Îivá planeta
Olympijské ozvûny
ME v krasobruslení – exhibice
Îivelní katastrofy

Den

V ˘ r o ã n í

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Datum

1 9 9 8

25 pofiadÛ s nejvût‰í spokojeností divákÛ na âT2 (pfii sledovanosti 5 a více procent)

81

Nejsledovanûj‰í pofiady v jednotliv˘ch kategoriích

Události

Volba prezidenta republiky

Zpravodajské pofiady

Hlavní cyklické zpravodajské pofiady
Okruh
1
2
3
4

Události
Veãerník
Události plus
„21“

Dny
PO
PO
PO
PO

–
–
–
–

NE
PÁ
PÁ
PÁ+NE

âas

Sledovanost
v%

Sledovanost
v tis.

Podíl na
publiku v %

19.15
18.00
22.00
21.00

14,4
9,8
7,0
4,4

1 232
837
601
374

31,45
40,06
22,15
8,65

365x
247x
85x
259x

âT1
âT1
âT1
âT2

Okruh

Datum

Den

âas

Sledovanost
v%

Sledovanost
v tis.

Podíl na
publiku v %

âT1
âT1
âT1
âT2
âT1

20. 1.
1. 1.
20. 1.
20. 1.
14. 11.

ÚT
âT
ÚT
ÚT
SO

20.33
13.00
18.53
16.50
21.23

29,6
27,1
25,5
17,7
17,6

2 537
2 347
2 189
1 515
1 508

48,00
63,00
51,00
54,00
30,00

âT1
âT1

28. 10.
28. 1.

ST
ST

20.00
18.45

17,4
16,8

1 489
1 437

29,00
36,00

âT1
âT1
âT1
âT1

13. 6.
20. 6.
2. 2.
21. 6.

SO
SO
PO
NE

20.04
21.30
13.00
11.05

16,1
14,5
11,2
11,0

1 379
1 243
961
939

29,00
30,00
66,00
61,00

Pfienosy a záznamy politického dûní

V ˘ r o ã n í

z p r á v a

â T

1 9 9 8

1
2
3
4
5
6

82

7
8
9
10
11

Volba prezidenta republiky – závûr
Novoroãní projev prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky, 2. ãást
Volba prezidenta republiky, 1. ãást
Volby ’98 – Senát
Slavnostní veãer k 28. fiíjnu
– pfienos z PraÏského hradu
Îádost vlády âR o vyslovení dÛvûry
Rozhovor s V. Havlem
t˘den pfied parlamentními volbami
Volby ’98 – Poslanecká snûmovna
Slib prezidenta republiky
Volby ’98 – Poslanecká snûmovna

Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO

Sedmnáct mûsícÛ Dagmar Havlové

Nevyjasnûná úmrtí

Dokumentární a publicistické pofiady

Sledovanost
v tis.

Podíl na
publiku v %

âT1
âT1

24. 6.
23. 2.

ST
PO

20.03
16.58

20,0
17,1

1 712
1 465

39,00
62,00

âT1
âT1

2. 1.

PÁ
ST

21.11
21.00

15,6
14,5

1 350
1 242

24,00
27,35

âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

1. 1.
25. 4.
4. 3.
14. 2.
5. 3.
19. 8.

âT
SO
ST
SO
âT
ST
PO
ST
PO

12.35
21.20
20.00
11.31
20.02
20.03
21.20
20.00
18.10

14,2
13,4
13,3
12,8
12,3
11,0
10,8
10,8
10,1

1 227
1 145
1 144
1 094
1 057
946
926
923
867

44,00
25,00
24,00
58,00
23,00
26,00
22,99
27,00
33,00

Okruh

Den

âas

Sledovanost
v%

Sledovanost
v tis.

Podíl na
publiku v %

âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

PO
PO
NE
PO – PÁ
ST/ÚT
ST
ST
âT
NE

13,8
13,1
12,9
10,8
10,4
9,2
8,6
7,3
7,0

1 179
1 123
1 104
922
887
787
736
628
597

27,84
32,12
42,14
21,35
22,09
22,97
17,00
29,86
39,34

15. 7.
6. 7.

âas Sledovanost
v%

Publicistické pofiady

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tady a teì plus
Nadoraz
Receptáfi pro dÛm a zahradu
Tady a teì
âerné ovce
Aréna
Aréna speciál
Karanténa
Objektiv

4x
44x
49x
86x
47x
42x
2x
7x
48x

Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO

21.20
21.20
13.00
19.37
21.40
21.30
21.05
22.10
10.00

â T

22x

Den

z p r á v a

6x

Datum

V ˘ r o ã n í

1 Sedmnáct mûsícÛ
Dagmar Havlové
2 Pohlednice z Nagana
3 Doktorka Quinnová
v devátém mûsíci
4 Nevyjasnûná úmrtí
5 Svatovítsk˘ poklad
a korunovaãní klenoty
6 Titanic – fikce a skuteãnost
7 Jan Masaryk
8 Pohlednice z Nagana
9 Jan Masaryk
10 Pfieru‰ené jaro
11 Svût zázrakÛ
12 Postav vodû hráz
13 Pfied rokem zaãalo pr‰et

Okruh

1 9 9 8

Dokumenty

83

Ranã U Zelené sedmy

Hfiíchy pro pátera Knoxe

Detektiv Martin Tomsa

Seriály

âtvrtletí

Den

âas

7x

âT1

3+4

PO

20.05

âR

29,4

2 519

53,42

13x
10x
5x
11x
6x

âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

1+2
4

PO
PO
PÁ
ST
âT

20.05
20.05
21.15
20.20
20.05

âR
âR
âR
âR
âR

25,6
19,8
19,7
18,2
18,8

2 187
1 700
1 688
1 557
1 613

45,10
36,36
41,37
35,70
35,14

10x
51x

âT1
âT1

1
1 – 4

NE
PÁ

10.35
20.25

âR
USA

15,9
14,8

1 366
1 268

61,13
30,16

10x
7x
16x
6x
14x
12x
13x
6x
13x

âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

2
2+3
3
3+4
2+3
1
3
3+4

NE
PO
NE
PO
NE
NE
NE
NE
NE

10.35
20.05
21.00
20.05
21.00
10.30
21.00
21.00
10.30

âR
âR
Fr + Ka
âR*)
Francie
âR
USA
USA
âR

13,8
12,7
11,8
10,6
9,4
9,1
8,8
8,8
8,4

1 180
1 091
1 008
906
802
777
757
759
718

64,23
26,86
23,92
23,70
19,23
49,62
16,56
18,00
37,34

Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO
*) koprodukce âT s televizemi Rakouska, Slovenska a Slovinska

V ˘ r o ã n í

z p r á v a

1 9 9 8

1 – 4

â T

1 Ranã U Zelené sedmy
2 Rozpaky
kuchafie Svatopluka
3 Hfiíchy pro pátera Knoxe
4 Detektiv Martin Tomsa
5 Bakaláfii
6 Detektiv Martin Tomsa
7 Hfií‰ní lidé
mûsta praÏského
8 Doktorka Quinnová
9 Panoptikum
mûsta praÏského
10 Tfii králové
11 Jalna
12 Konec velk˘ch prázdnin
13 Modrá zemû
14 Sanitka
15 Zprávy z New Yorku
16 Na hlavní tfiídû
17 O zvífiatech a lidech

Okruh

84

Zemû Sledovanost Sledovanost
pÛvodu
v%
v tis.

Podíl na
publiku v %

Kolja

Jak dostat tatínka do polep‰ovny

Lotrando a Zubejda

âas

Zemû
pÛvodu

Sledovanost
v%

Sledovanost
v tis.

Podíl na
publiku
v%

âT1
âT1

1. 1.
29. 12.

âT
ÚT

20.06
20.06

âR
âR

47,8
38,7

4 140
3 315

68,00
60,00

âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

23. 12.
24. 12.
3. 1.
31. 12.
22. 12.
21. 5.
21. 3.
21. 2.
6. 2.
17. 1.
23. 1.
1. 11.
27. 12.
22. 1.
22. 9.
23. 4.
16. 1.
28. 5.
25. 12.
30. 1.
10. 1.
13. 1.
10. 9.

ST
âT
SO
âT
ÚT
âT
SO
SO
PÁ
SO
PÁ
ÚT
NE
âT
ÚT
âT
PÁ
âT
PÁ
PÁ
SO
ÚT
âT

20.03
19.34
20.03
18.00
20.05
20.06
21.19
21.28
21.16
21.15
21.15
20.07
13.21
20.05
20.06
20.04
21.15
20.04
09.56
21.16
21.31
20.05
20.07

âR
âR
âR
SSSR
âR
âR
USA
USA
âR
USA
âR
Francie
âR
âR
SRN
USA
âR
âR
âR
âR
USA
âR
âR

32,9
29,3
26,3
25,5
25,4
22,5
21,8
21,6
19,8
19,7
19,6
19,3
19,3
18,9
18,9
18,7
18,6
18,5
18,5
18,3
18,3
18,2
18,2

2 822
2 508
2 277
2 183
2 180
1 926
1 872
1 853
1 700
1 685
1 679
1 656
1 652
1 623
1 620
1 607
1 592
1 586
1 582
1 566
1 568
1 557
1 557

56,00
42,00
41,00
47,00
45,00
43,00
48,00
55,00
41,00
44,00
40,00
33,00
50,00
36,00
34,00
37,00
38,00
42,00
54,00
35,00
39,00
31,00
36,00

â T

Den

z p r á v a

Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO

Datum

V ˘ r o ã n í

1 Kolja
2 Tfii ofií‰ky pro Popelku
3 Jak dostat tatínka
do polep‰ovny
4 Lotrando a Zubejda
5 S tebou mû baví svût
6 Mrazík
7 Na samotû u lesa
8 Já to tedy beru, ‰éfe
9 Poslední skaut
10 Smrtonosná zbraÀ
11 Stíhán a podezfiel˘
12 Nesmifiitelní
13 Pfiípad mrtv˘ch spoluÏákÛ
14 Kfiid˘lko, nebo steh˘nko?
15 Jak si zaslouÏit princeznu
16 Sestfiiãky
17 Poklad na Stfiíbrném jezefie
18 Policejní akademie
19 Kam nikdo nesmí
20 Pfií‰tû budeme chytfiej‰í
21 Jak se budí princezny
22 Pumpafii od Zlaté podkovy
23 Dokonal˘ svût
24 Ves v pohraniãí
25 Král ·umavy

Okruh

1 9 9 8

Filmy

85

Miroslav Donutil

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ ankety T˘T˘

Televarieté

V ˘ r o ã n í

z p r á v a

â T

1 9 9 8

Zábavné pofiady

86

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ ankety T˘T˘
Neváhej a toã! – speciál
3x
Televarieté
Donutil nás opût k smíchu
Neváhej a toã!
50x
S politiky netanãím
7x
Volíme veselohru století
âesk˘ lev
Miroslav Donutil v Baráãnické rychtû
Silvestrovsk˘ Kufr 1999
Missis ’98
Videostop
12x
ManéÏ Bolka Polívky
3x
Sportovní hvûzdy roku
Donutil nás k smíchu
Donutil nás k smíchu
Kufr
25x
·ance
5x
Bolkoviny
6x
Ceny Thálie 97
Stalo se...
47x
Vû‰ák
2x
Proã bychom se nebavili
2x
Tak se rodí Fidlovaãka...
Nota bene
5x

Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO

Okruh

Datum

Den

âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

7. 2.

SO
SO
SO
âT
PÁ
SO
SO
SO
SO
âT
SO
NE
SO
SO
ÚT
ÚT
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE

18. 4.
31. 12.

7. 11.
28. 2.
12. 12.
31. 12.
31. 1.

19. 12.
3. 2.
30. 6.

28. 3.

9. 5.

âas Sledovanost
v%
20.03
20.06
20.05
20.56
20.03
20.04
20.04
20.05
20.04
22.25
20.05
20.04
20.04
20.01
21.12
20.04
20.02
20.05
20.05
20.06
20.45
20.04
20.05
20.03
20.02

31,4
29,8
28,2
27,8
27,7
27,1
27,0
26,9
23,6
23,3
19,7
19,7
19,4
19,0
18,8
18,6
17,7
17,4
16,6
16,3
15,4
14,7
14,3
13,8
13,4

Sledovanost
v tis.

Podíl na
publiku v %

2 690
2 554
2 420
2 384
2 379
2 323
2 316
2 303
2 020
1 994
1 692
1 687
1 659
1 628
1 613
1 592
1 519
1 488
1 426
1 400
1 324
1 257
1 228
1 179
1 149

48,00
56,00
45,00
41,00
56,00
46,00
45,00
46,00
37,00
34,00
30,00
33,00
32,00
32,00
32,00
42,00
31,00
31,00
32,00
27,00
27,00
26,00
31,00
31,00
22,00

Uvítání olympionikÛ

MS v kopané

Sportovní pfienosy, záznamy a sestfiihy

Zdroj: TN AGB MF – TV PROJEKT – ATO

Sledovanost Sledovanost
Podíl na
v%
v tis. publiku v %

âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1
âT1

23. 2.
22. 2.
23. 2.
23. 2.
15. 2.
12. 7.
15. 2.
20. 2.
7. 2.
22. 2.
7. 7.
8. 7.

PO
NE
PO
PO
NE
NE
NE
PÁ
SO
NE
ÚT
ST

19.59
05.35
18.16
18.02
10.41
20.45
11.19
06.41
17.01
10.00
20.45
20.45

54,4
39,8
32,5
30,9
29,6
27,8
24,0
20,4
20,0
19,4
19,1
18,6

4 711
3 447
2 783
2 646
2 563
2 411
2 078
1 754
1 710
1 665
1 656
1 612

79,00
96,00
71,00
74,00
68,00
55,00
59,00
93,00
49,00
56,00
47,00
41,00

âT1
âT1
âT1
âT1
âT2
âT1
âT1
âT1
âT1

6. 8.
15. 2.
14. 2.
15. 2.
20. 2.
30. 6.
4. 7.
29. 6.
11. 10.

âT
NE
SO
NE
PÁ
ÚT
SO
PO
NE

20.02
13.14
10.41
13.58
16.20
20.50
20.55
20.54
13.40

18,0
16,9
16,1
15,7
15,5
15,4
15,2
14,8
14,7

1 559
1 464
1 394
1 343
1 342
1 335
1 301
1 282
1 262

39,00
40,00
63,00
44,00
53,00
44,00
35,00
40,00
52,00

âT1
âT1
âT1
âT1

11. 7.
3. 7.
8. 2.
22. 6.

SO
PÁ
NE
PO

20.45
20.51
10.03
20.54

14,4
13,6
13,4
13,3

1 227
1 173
1 152
1 147

32,00
38,00
37,00
36,00

1 9 9 8

âas

â T

23
24
25

Den

z p r á v a

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Uvítání olympijsk˘ch medailistÛ v Praze – pfienos
âR – Rusko, finále hokeje na ZOH – pfienos
âR – Kanada, semifinále hokeje na ZOH – sestfiih
âR – USA, ãtvrtfinále hokeje na ZOH – sestfiih
âR – Kazachstán, hokej na ZOH – pfienos
Francie – Brazílie, finále MS v kopané – pfienos
Dvojboby muÏÛ na ZOH – záznam
âR – Kanada, semifinále hokeje na ZOH – pfienos
Slavnostní zahájení XXVIII. ZOH – záznam
Závûreãn˘ ceremoniál na XXVIII. ZOH – pfienos
Brazílie – Nizozemsko, MS v kopané – pfienos
Francie – Chorvatsko, MS v kopané – pfienos
Utkání hokejov˘ch snÛ: olympij‰tí vítûzové
v. zbytek svûta
Krasobruslení: taneãní páry, ZOH – záznam
·védsko – Kanada, hokej na ZOH – pfienos
Skoky na mÛstku K 120 na ZOH – záznam
âR – Kanada, hokej na ZOH – záznam
Argentina – Anglie, MS v kopané – pfienos
SRN – Chorvatsko, MS v kopané – pfienos
Nizozemsko – Jugoslávie, MS v kopané – pfienos
Velká pardubická – pfienos
Nizozemsko – Chorvatsko o 3. místo na MS
v kopané – pfienos
Brazílie – Dánsko, MS v kopané – pfienos
Itálie – Slovensko, hokej na ZOH – pfienos
Rumunsko – Anglie, MS v kopané – pfienos

Datum

V ˘ r o ã n í

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Okruh

87

Dopisov˘, telefonick˘ a e-mailov˘ ohlas na pofiady âeské televize

Na vysílání âeské televize reagovalo v roce 1998 písemnû celkem 386 458 divákÛ, coÏ je o 19 % více neÏ
v roce 1997.
âeská televize Praha obdrÏela 145 105 dopisov˘ch zásilek, Televizní studio Brno 31 649
a Televizní studio Ostrava 209 704 zásilek. 72 596 ohlasÛ bylo spontánních a 313 862 vyvolané (divácké
ankety, odpovûdi na soutûÏní otázky, Ïádosti o hudební blahopfiání apod.).
Nejvy‰‰í poãet korespondence (48 730) zaznamenalo v tomto roce Producentské centrum
umûleck˘ch pofiadÛ, a to pfiedev‰ím zásluhou pofiadu Diktát tvÛrãí skupiny ã. 8. Svoji úlohu zaslalo do âeské
televize celkem 12 689 divákÛ. Nûkolik stovek divákÛ reagovalo na pfiíspûvky a reportáÏe pofiadu Nadoraz
a zasílalo své pfiíbûhy k v˘bûru a pfiípadnému zpracování ve stále oblíbeném cyklu Bakaláfii.
Dvojnásobn˘ poãet zásilek oproti roku 1997 obdrÏela Redakce sportu (32 036), která vyhlásila tfii
ankety. Na tipovací soutûÏ v˘sledku MS v kopané reagovalo 23 210 divákÛ, na Hitparádu nejlep‰ích gólÛ
MS v kopané 3510 a na Gól âT 3225 divákÛ. ¤ada sportovních fanou‰kÛ oceÀovala vysokou profesionalitu
a úroveÀ sportovních komentátorÛ âeské televize.
Do Producentského centra publicistiky a dokumentaristiky smûfiovalo 20 497 diváck˘ch dopisÛ, ze
kter˘ch jiÏ tradiãnû nejvíce patfiilo soutûÏím pofiadu Receptáfi pro dÛm a zahradu a ohlasÛm na pofiad
Na hranû. Velk˘ zájem divákÛ vzbudil i cyklus Tajemn˘ doktor Enzym a od podzimu vysílan˘ magazín pro
Ïeny Sama doma.
U Producentského centra pfievzat˘ch pofiadÛ pfievaÏovaly v dopisech divákÛ (1207) zejména
dotazy na zafiazení dal‰í fiady oblíbeného amerického seriálu Star Trek, dotazy na reprízy odvysílan˘ch filmÛ
a na tituly pfiipravené do vysílání. Spousta dopisÛ obsahovala slova díkÛ a uznání práce a v˘bûru pofiadÛ
tvÛrãí skupiny Petra Zvoníãka. V neposlední fiadû se objevovala i pochvalná slova na adresu âeské televize
za v˘bûr kvalitních zahraniãních filmÛ bez krve a násilí.
Citeln˘ nárÛst zásilek oproti loÀskému roku zaznamenala i Redakce zpravodajství (19 343). Kromû
úvah a pfiipomínek k odvysílan˘m relacím nebo jednotliv˘m pfiíspûvkÛm a reportáÏím vyjadfiovali diváci
zejména své názory na novou tváfi Událostí a „21“, na Dobré ráno s âeskou televizí a na nové pofiady
Tady a teì, koncem roku i na Tady a teì plus. Z nepomûrnû vût‰í ãásti vyznûly reakce divákÛ na tyto
zmûny a nové pofiady kladnû.
Nejpodstatnûj‰í ãást korespondence do‰lé na adresu Televizního studia Brno (z celkového poãtu
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31 649) tvofiily odpovûdi divákÛ na soutûÏní otázky pofiadÛ Hip, hap, hop, Studio Oáza a Aport. Znaãn˘
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podíl na tomto ãísle mají i pfiihlá‰ky k úãasti v soutûÏních pofiadech AZ-kvíz a Pyramida. U vût‰iny odpovûdí
a pfiihlá‰ek nechybûla krátká vyjádfiení spokojenosti s pfiíslu‰n˘m pofiadem.

Podobného charakteru byly i zásilky, které obdrÏelo Televizní studio Ostrava (celkem 209 704).
Nejvíce dopisÛ bylo urãeno nejúspû‰nûj‰ímu pofiadu v anketû T˘T˘ za rok 1997 Neváhej a toã! a soutûÏnímu
pofiadu Medúza. Témûfi stejn˘ podíl na objemu korespondence pfiíslu‰el tvÛrcÛm investigativního publicistického cyklu Klekánice a Ïádostem o hudební blahopfiání v pofiadu dechové hudby Kdyby ty muziky nebyly.
Své názory na kvalitu pofiadÛ âeské televize a její programovou nabídku sdûlilo také 18 553 telefonujících divákÛ na lince 6113 7474. Pfiímo bylo vyfiízeno 15 698 diváck˘ch dotazÛ, Ïádostí o informaci
z odvysílan˘ch pofiadÛ apod., 2855 vzkazÛ a dotazÛ nahrálo v noci, o víkendech a svátcích záznamové zafiízení. I zde pfievládaly reakce na zpravodajské relace, jejich novou podobu a názory na jednotlivé pfiíspûvky
a reportáÏe. Náplní ostatních telefonátÛ byly ohlasy, dotazy a úvahy stejného charakteru jako v písemn˘ch
zásilkách.
Od 1. 6. 1998 vyfiizuje oddûlení kontaktu s divákem také ohlasy a dotazy ze schránky Info Web âT.
Za II. pololetí vyfiídilo nebo pfiedalo tvÛrãím skupinám a dal‰ím útvarÛm âeské televize celkem 1065 dokumentÛ z této schránky. Jejich obsah se shoduje s obsahem dopisÛ a telefonátÛ divákÛ âeské televize.
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Irena Ulmová, kontakt s divákem
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Ocenûní pofiadÛ a tvÛrcÛ âeské televize

Ocenûní pofiadÛ a tvÛrcÛ âeské televize
v zahraniãí
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Ocenûní pofiadÛ a tvÛrcÛ âeské televize
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v rámci âR

Je tfieba zabít Sekala
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Ocenûní pofiadÛ a tvÛrcÛ âeské televize

Ocenûní pofiadÛ a tvÛrcÛ âeské televize v zahraniãí

festival

datum

pfiehlídka

konání

ocenûní

pofiad

tvÛrci

MFF THE NORTEL
PALM SPRINGS

8. – 9. 1.

Cena divákÛ

Zapomenuté svûtlo

scénáfi: Milena Jelínek
kamera: Martin Duba
reÏie:
Vladimír Michálek

MFF ROTTERDAM

28. 1. – 8. 2. Hlavní cena
– Rotterdamsk˘ tygr
(VPRO Tiger Award)

Knoflíkáfii

scénáfi: Petr Zelenka
kamera: Miro Gábor
reÏie:
Petr Zelenka

MONTE CARLO
TV FESTIVAL

19. – 26. 2.

Cena za nejlep‰í reÏii
– Stfiíbrná nymfa,
Cena mezinárodní
katolické asociace
pro film a televizi –
UNDA PRIZE

Bumerang

scénáfi: Jifií Stránsk˘
kamera: Ivan ·lapeta
reÏie:
Hynek Boãan

TAMPERE
INTERNATIONAL
SHORT FILM
FESTIVAL

4. – 8. 3.

Cena za nejlep‰í
animovan˘ film

AÏ na vûky

scénáfi:

Michaela Pavlátová,
Pavel Koutsk˘
kamera: Stano Slu‰n˘,
Jan Chvojka
reÏie:
Michaela Pavlátová
v˘tvarník: Michaela Pavlátová

BERGAMO
FILM MEETING

14. – 22. 3.

Hlavní cena
Golden Rosa
Camuna

Knoflíkáfii

scénáfi: Petr Zelenka
kamera: Miro Gábor
reÏie:
Petr Zelenka

Nespatfiené

scénáfi: Daniela Horníãková
kamera: Miroslav Janek
reÏie:
Miroslav Janek

V ˘ r o ã n í
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Mezinárodní
27. 3. – 5. 4. Hlavní cena
festival
v kategorii Nejlep‰í
dokumentárních
mezinárodní
filmÛ IT’S ALL TRUE,
dokumentární film
SÅO PAULO
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Zapomenuté svûtlo

datum

pfiehlídka

konání

RENCOUNTRES
1. – 5. 4.
INTERNATIONALES
DE TELEVISION
DE REIMS

ocenûní

pofiad

Hlavní cena
Eine kleine Jazzmusik
divácké poroty
v kategorii televizních
filmÛ, Cena odborné
poroty za nejlep‰í
Ïensk˘ hereck˘ v˘kon
Barbofie Bobulové

tvÛrci
scénáfi: Jana Knitlová
kamera: Vladimír Holomek
reÏie:

Zuzana Zemanová

ALE KINO,
POZNA≈

27. 4. – 1. 5. Zvlá‰tní cena
mezinárodní poroty

Do nebíãka

scénáfi: Kry‰tof Hanzlík
kamera: Juraj ·ajmoviã
reÏie:
Kry‰tof Hanzlík

IL COREOGRAFO
ELLETRONICO,
NEAPOL

2. – 5. 6.

Zvlá‰tní uznání
poroty za tvÛrãí
pfiístup a v˘pravu

KusPoKusu

scénáfi:

Michal Caban,
·imon Caban
kamera: Asen ·opov
reÏie:
Michal Caban

MFF NEWPORT

2. – 7. 6.

Cena za nejlep‰í reÏii
Vladimíru Michálkovi

Zapomenuté svûtlo

scénáfi: Milena Jelínková
kamera: Martin Duba
reÏie:
Vladimír Michálek

7. MF
STUDENTSK¯CH
FILMÒ, TEL AVIV

3. 6.

Cena za
nejlep‰í kameru
Antonínu Chundelovi

Jakub a Veronika

scénáfi: Karin Babinská
kamera: Antonín Chundela
reÏie:
Karin Babinská

MFF SOâI

3. – 13. 6.

Nejvy‰‰í
cena poroty
– Velká perla

Mrtvej brouk

scénáfi: Pavel Marek
kamera: Divi‰ Marek
reÏie:
Pavel Marek

CIAK JUNIOR
TREVISO

5. – 6. 6.

Hlavní cena
za nejlep‰í film
– Ciak Junior, Ciak
Junior za nejlep‰í
hereck˘ v˘kon
Jakubu Prachafiovi,
Cena mûsta Treviso

Já, Bedfiich nejlep‰í

scénáfi: Jifií Chalupa
kamera: Ivan Charvát
Jana Semschová

námût:

Katefiina Rysová

z p r á v a
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reÏie:

AÏ na vûky

V ˘ r o ã n í
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festival

datum

pfiehlídka

konání

ocenûní

pofiad

tvÛrci

SPORT MOVIES
AND TV, VERONA

6. – 11. 6.

Cena za
nejlep‰í reÏii
Jozefu Horalovi

Nejen zlaté vzpomínky

scénáfi: Jozef Horal
kamera: Karel Buchta,
Juraj Fándli
reÏie:
Jozef Horal

ART FILM
TRENâIANSKÉ
TEPLICE

19. – 26. 6.

Hlavní cena
– Zlat˘ klíã
v kategorii hran˘ch
umûleck˘ch filmÛ

Knoflíkáfii

scénáfi: Petr Zelenka
kamera: Miro Gábor
reÏie:
Petr Zelenka

Bronzov˘ klíã
v kategorii Artefakty

Tajná fieã tûla

scénáfi: Vladimír Merta
kamera: Martin Vadas
reÏie:
Vladimír Merta

2. cena
– Stfiíbrn˘ hrozen

Zapomenuté svûtlo

scénáfi: Milena Jelínková
kamera: Martin Duba
reÏie:
Vladimír Michálek

2. cena
– Stfiíbrn˘ hrozen

Knoflíkáfii

scénáfi: Petr Zelenka
kamera: Miro Gábor
reÏie:
Petr Zelenka

LUBUSHAN
FILM SUMMER,
LAGOW

21. – 28. 6.

NEW EUROPEAN
TALENT,
BARCELONA

26. – 29. 6.

Cena za nejlep‰í
kameru
Jaromíru Kaãerovi

Cesta pust˘m lesem

scénáfi: Ivan Arsenjev
kamera: Jaromír Kaãer
reÏie:
Ivan Vojnár

DIVERCINE
MONTEVIDEO

6. – 17. 7.

Cena dûtské poroty
v kategorii
celoveãerních filmÛ

Do nebíãka

scénáfi: Kry‰tof Hanzlík
kamera: Juraj ·ajmoviã
reÏie:
Kry‰tof Hanzlík

MFF SARAJEVO

21. – 30. 8.

Nejlep‰í film
Knoflíkáfii
v kategorii
„In and Out“ – debutÛ
z b˘val˘ch socialistick˘ch státÛ
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scénáfi: Petr Zelenka
kamera: Miro Gábor
reÏie:
Petr Zelenka
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Knoflíkáfii

festival

datum

pfiehlídka

konání

ocenûní

pofiad

tvÛrci

TùRLICKÉ
FILMOVÉ LÉTO
– 6. pfiehlídka
ãesk˘ch, polsk˘ch
a slovensk˘ch
hran˘ch filmÛ

3. – 6. 9.

Hlavní cena
Zlat˘ debut,
Cena divákÛ

Mrtvej brouk

scénáfi: Pavel Marek
kamera: Divi‰ Marek
reÏie:
Pavel Marek

MFF ZIMBABWE

4. – 17. 9.

Cena za nejlep‰í film, Kolja
Cena za nejlep‰í
kameru, Cena za
nejvût‰í umûleck˘
pfiínos, Cena za film
nejlépe prezentující
umûní, spoleãnost
a kulturu své zemû

OTTAWA
INTERNATIONAL
ANIMATION
FESTIVAL

29. 9. – 4. 10. Hlavní cena
v kategorii
TV special

AÏ na vûky

Michaela Pavlátová,
Pavel Koutsk˘
kamera: Stano Slu‰n˘,
Jan Chvojka
reÏie:
Michaela Pavlátová
v˘tvarník: Michaela Pavlátová

MFF TALLIN

15. – 19. 10. Hlavní cena
– Tallin Grand Prix

Knoflíkáfii

scénáfi: Petr Zelenka
kamera: Miro Gábor
reÏie:
Petr Zelenka

PRIX EUROPE
BERLÍN

17. – 24. 10. 2. místo
– cena Povzbuzení
v kategorii Mladá
Evropa

Bájeãná léta pod psa

scénáfi: Jan Novák
kamera: Martin Duba
reÏie:
Petr Nikolaev

Svût bez hranic
– Chci bejt ãernej

scénáfi: Vladimír Merta
kamera: Petr Pe‰ek
reÏie:
Vladimír Merta

Knoflíkáfii

scénáfi: Petr Zelenka
kamera: Miro Gábor
reÏie:
Petr Zelenka

EKOTOPFILM
ÎILINA

26. – 30. 10. Cena Ministerstva
v˘stavby
a vefiejn˘ch prací

Nedej se – PovodeÀ II

scénáfi: Pavel Bezou‰ka
kamera: V. Okrouhlík,
M. Vránek
reÏie:
Pavel Bezou‰ka

Hlavní cena
v kategorii
videoklipÛ
a reklamních pofiadÛ

AÈ svût balí malí
– Cigarety

scénáfi: Jan Keller
kamera: Petr Koblovsk˘
reÏie:
Robert Sedláãek

âestné uznání

Podivuhodn˘
svût roztoãÛ

scénáfi: Vladimír Kunz
kamera: Jaromír Herskoviã
reÏie:
Vladimír Kunz

1 9 9 8

23. – 31. 10. Cena FIPRESCI
(mezinárodní
novináfiské poroty)

â T

MFF VALLADOLID

z p r á v a

3. cena
v kategorii
dokumentÛ a videa

scénáfi:

V ˘ r o ã n í

AMICO ROM
23. 10.
– mezinárodní
soutûÏ umûní
s romskou tematikou,
LANCIANO

scénáfi: Zdenûk Svûrák
kamera: Vladimír Smutn˘
reÏie:
Jan Svûrák
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festival

datum

pfiehlídka

konání

ocenûní

pofiad

tvÛrci

Cena
Planeta pro Ïivot
slovensk˘ch elektráren

scénáfi: Vladimír Kunz
kamera: Jaromír Herskoviã
reÏie:
Vladimír Kunz

TÉLÉVISION
30. 9.
ARCHIV AWARD
1998 – FIAT/IFTA
(soutûÏ archivních
snímkÛ pofiádaná
Mezinárodní federací
televizních archivÛ),
FLORENCIE

Hlavní cena

Pfiíbûh
troseãníkÛ Patrie

scénáfi: Pavel ·tingl
kamera: Martin Kubala
reÏie:
Pavel ·tingl

ETNOFILM âADCA 4. – 8. 11.

Velká cena
– Zlat˘ turoÀ

Ozvûny Ïenské du‰e

scénáfi: Vladimír Merta
kamera: Martin Vadas
reÏie:
Vladimír Merta

11. – 15. 11.
FESTIVAL
OF YOUNG EAST
EUROPEAN
CINEMA, CHOTùBUZ

Cena ORB – A
Supporting Prize,
Cena Mezinárodní
federace filmov˘ch
klubÛ (FICC) –
Don Quijote

Knoflíkáfii

scénáfi: Petr Zelenka
kamera: Miro Gábor
reÏie:
Petr Zelenka

MFF
NOORDELIJK,
Leeuvarden

12. – 15. 11.

Hlavní cena
– MATAD’OR PRIZE

Cesta pust˘m lesem

scénáfi: Ivan Arsenjev
kamera: Jaromír Kaãer
reÏie:
Ivan Vojnár

MFF SOLU≈

13. – 22. 11.

Special Jury Award
– Silver Alexander,
Cena za nejlep‰í
scénáfi

Knoflíkáfii

scénáfi: Petr Zelenka
kamera: Miro Gábor
reÏie:
Petr Zelenka

INTERNATIONAL
18. – 22. 11. 2. cena
SPORTFILMFESTIVAL
– Premio Paladino
PALERMO
D’Argento
KaradÏos

Za císafie...

scénáfi: Stanislav BartÛ‰ek
kamera: Lumír KrouÏeck˘
reÏie:
Charilaos

3. MF
RODINN¯CH
FILMÒ, SOUL

Do nebíãka

scénáfi: Kry‰tof Hanzlík
kamera: Juraj ·ajmoviã
reÏie:
Kry‰tof Hanzlík

1. cena
v kategorii
hran˘ch filmÛ
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21. – 31. 12.
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Cesta pust˘m lesem

Ocenûní pofiadÛ a tvÛrcÛ âeské televize v rámci âR

FINÁLE PLZE≈

20. – 24. 4.

MTF
ZLATÁ PRAHA

4. – 7. 5.

AKADEMIAFILM
OLOMOUC

11. – 14. 5.

FILMÁK 98,
15. – 17. 6.
– 4. roãník
retrospektivního
filmového
festivalu dûtí
a mládeÏe, PLZE≈

ocenûní

pofiad

tvÛrci

Hlavní cena
– Zlat˘ ledÀáãek,
Cena divácky
nejúspû‰nûj‰ímu
filmu, V˘roãní cena
Asociace ãesk˘ch
filmov˘ch klubÛ

Knoflíkáfii

scénáfi: Petr Zelenka
kamera: Miroslav Gábor
reÏie:
Petr Zelenka

âestné uznání

KusPoKusu

scénáfi:

Velká cena

AÏ na dno zrady
– Emanuel Moravec

scénáfi: Jifií Pernes
kamera: Jifií Kováfi
reÏie:
Karel Fuksa

Cena J. Calábka

Teleskop:
âeská vûda svûtu
– Kdy promluvil
praãlovûk

scénáfi: Vladimír Kunz
kamera: Juraj Herskoviã
reÏie:
Vladimír Kunz

Cena
studentské poroty

Teleskop:
Operace lidského tûla
– Císafisk˘ fiez

scénáfi: Vladimír Kunz
kamera: Juraj Herskoviã
reÏie:
Vladimír Kunz

Cena dûtské poroty Marian
za dûtsk˘ hereck˘
v˘kon ·tefanu Ferkovi

Michal Caban,
·imon Caban
kamera: Asen ·opov
reÏie:
Michal Caban

scénáfi:

Petr Václav,
Jan ·ikl
kamera: ·tûpán Kuãera
reÏie:
Petr Václav
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KusPoKusu
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festival

datum

pfiehlídka

konání

NOVOMùSTSK¯
13. – 20. 6.
HRNEC SMÍCHU
– 20. festival ãeské
filmové komedie,
NOVÉ MùSTO NAD
METUJÍ

MFF
KARLOVY VARY

15. – 19. 9.

Hlavní cena
– Novomûstsk˘
hrnec smíchu

pofiad
StÛj, nebo se netrefím

tvÛrci
scénáfi:

Jifií ·ebánek,
MiloÀ âepelka
kamera: Martin ·trba
reÏie:
Jifií Chlumsk˘

Zlat˘ prim za
Lotrando a Zubejda
scénáfi a reÏii
ZdeÀku Svûrákovi a
Karlu Smyczkovi,
Cena za muÏsk˘
hereck˘ v˘kon
Jifiímu Strachovi,
âestné uznání Jaroslavu
Uhlífiovi za písnû k filmu

scénáfi: Zdenûk Svûrák
kamera: Jan Malífi

Cena za nejlep‰í
muÏsk˘ hereck˘
v˘kon Olafu
Lubaszenkovi

Je tfieba zabít Sekala

scénáfi: Jifií KfiiÏan
kamera: Martin ·trba
reÏie:
Vladimír Michálek

Hlavní cena
ex aequo v kategorii
dokumentárních
snímkÛ

Sladké století

scénáfi: Helena Tfie‰tíková
kamera: Martin Kubala,
Josef Nekvasil,
Ervín Sanders
reÏie:
Helena Tfie‰tíková

Velká cena

Odpoledne
pro v‰echny
– ¤ekni své jméno

scénáfi: Marie ·andová
kamera: Juraj Fándli
reÏie:
Marie ·andová

Cena za reÏii
ZdeÀku Pojmanovi

Ná‰ venkov
– Znovuzrození,
Novodobí domorodci

scénáfi: Zdenûk Pojman
kamera: Ladislav Rataj
reÏie:
Zdenûk Pojman

reÏie:

Karel Smyczek
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K¤I·ËÁLOVÉ
SRDCE
PODùBRADY

5. – 11. 7.

ocenûní
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Je tfieba zabít Sekala

30. DùTSK¯
10. – 14. 10.
FILMOV¯
A TELEVIZNÍ
FESTIVAL
v kategorii
televizní tvorby,
OTY HOFMANA,
OSTROV NAD OH¤Í

ocenûní

pofiad

tvÛrci

âestné uznání
Odpoledne pro
v kategorii
v‰echny – Autismus
dokumentární tvorby

scénáfi: Daniela Gébová
kamera: M. Chadima,
J. Hrdliãka
reÏie:
Daniela Gébová

Hlavní cena
Cesty do dûtství
– Neobvyklé
– Pfiíbûhy z azylového
pfiíbûhy – v kategorii domu, Kfiik za zdí
publicistiky
se sociální tematikou

scénáfi:

Hlavní cena
– Kfii‰Èálová váza

RumplCimprCampr

scénáfi: Helena S˘korová
kamera: Vladimír Opletal
reÏie:
Zdenûk Zelenka

Cena dûtského
diváka za citlivû
ztvárnûné aktuální
téma postihující
problémy dítûte
v neúplné rodinû,
Cena poroty
dospûl˘ch,
Zlat˘ dudek
Annû Kfiivancové

Markétin zvûfiinec

scénáfi: Ivan Klíma
kamera: Ervín Sanders
reÏie:
Milan Cieslar

Zlat˘ dudek
Mariánu Beníkovi

Ranã U Zelené sedmy

scénáfi: Ivo Pelant
kamera: Roman Pavlíãek
reÏie:
Miroslav Balajka

Bronislava
Janeãková
kamera: Miroslav Souãek
reÏie:
Ale‰ Sobotka

Cena
nejsympatiãtûj‰ímu
dospûlému herci
– Jifiinû Bohdalové
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konání

â T

pfiehlídka

z p r á v a

datum

Hamsa, já jsem

V ˘ r o ã n í

festival
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festival

datum

pfiehlídka

konání

pofiad

tvÛrci

Zvlá‰tní cena poroty Hvûzda Ïivota
dospûl˘ch
Ivû Hlaváãové
za scénáfi
a filmové pojetí

scénáfi: Iva Hlaváãová
kamera: Kristian Hynek
reÏie:
Milan Cieslar

EUROFILM
FESTIVAL
LUHAâOVICE

22. – 31. 10.

Cena
za nejlep‰í kameru
Martinu ·trbovi

StÛj, nebo se netrefím

scénáfi:

FESTIVAL
âESKÉHO
DOKUMENTU,
JIHLAVA

27. – 31. 10.

Cena divákÛ

Hamsa, já jsem

scénáfi:

Ivan Arsenjev,
Miroslav Janek
kamera: Karel Slach
reÏie:
Miroslav Janek

Velká
Tachovská d˘nû

StÛj, nebo se netrefím

scénáfi:

TACHOVSKÁ
D¯Nù – pfiehlídka
vítûzn˘ch snímkÛ
regionální soutûÏe
ãesk˘ch
a slovensk˘ch
filmÛ, TACHOV
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ocenûní

7. 11.

Jifií ·ebánek,
MiloÀ âepelka
kamera: Martin ·trba
reÏie:
Jifií Chlumsk˘

Jifií ·ebánek,
MiloÀ âepelka
kamera: Martin ·trba
reÏie:
Jifií Chlumsk˘

TECHFILM 1998
8. – 12. 11.
– mezinárodní
festival filmÛ
a videopofiadÛ
o technice,
zemûdûlství
a ekologii,
HRADEC KRÁLOVÉ

Cena SPT TELECOM Teleskop
– Transplantace jater

scénáfi: Vladimír Kunz
kamera: Jaromír Herskoviã
reÏie:
Vladimír Kunz

T¯KÁ SE TO
26. – 29. 11.
TAKÉ TEBE 1998
– 23. roãník
mezinárodní
soutûÏe filmÛ,
UHERSKÉ
HRADI·Tù

Cena
Ministerstva
Ïivotního prostfiedí

scénáfi: Antonín Jiráãek
kamera: Ladislav Rataj
reÏie:
Antonín Jiráãek

âechy nad zlato

4. roãník udílení cen za nejlep‰í herecké a tvÛrãí v˘kony v dabingu pofiádan˘ ãesk˘m filmov˘m

â T

a televizním svazem (FITES), Hereckou asociací a mûstem Pfielouã (hlavní pofiadatel) 19. 9. 1998:
Cena FITES a nadace Patriae za mimofiádn˘ dabing konkrétního audiovizuálního díla

V ˘ r o ã n í

z p r á v a

• Pavlu Dominikovi, Elmaru Klosovi a Radimu ·tûtinovi za film Pfielet nad kukaããím hnízdem
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Cena Franti‰ka Filipovského za nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon
• Janû Preisové za roli Velké sestry ve filmu Pfielet nad kukaããím hnízdem
Cena Franti‰ka Filipovského za nejlep‰í muÏsk˘ hereck˘ v˘kon
• Vladimíru Brabcovi za hlavní roli ve filmu Kazatel a Ïák
Cena Nadace âLF za mimofiádnou kvalitu literární sloÏky dabovaného audiovizuálního díla
• Evû Lavické za ãeské dialogy k filmu Tfii barvy – âervená

Cena Akademie vûd „Za popularizaci vûdy“, udûlená 23. 5. 1998:
• Vladimíru Kunzovi, Jaromíru Herskoviãovi a Juraji Pospí‰ilovi za populárnû vûdeck˘ t˘deník Teleskop
Ceny Asociace ãesk˘ch kameramanÛ,
udûlené v praÏském kinû Lucerna 22. 2. 1999:
Cena AâK za vynikající kameramanské dílo roku 1998
• Martinu ·trbovi za film Je tfieba zabít Sekala (scénáfi Jifií KfiiÏan, reÏie Vladimír Michálek)
Uznání Jaroslava Kuãery za mimofiádn˘ poãin v oblasti obrazové koncepce
• Klausi Fuxjägrovi za film Minulost (scénáfi a reÏie Ivo Trajkov)
Cena Ferdinanda Peroutky udûlená za mimofiádn˘ v˘kon v oblasti publicistiky 6. 2. 1998:
• Petfie Procházkové, Jaromíru ·tûtinovi a Petru Janãárkovi za publicistickou ãinnost s pfiihlédnutím
na dokumenty Dokud nás smrt nerozdûlí, Hong Kong I., II. a Anatomie války
Cena Ferdinanda Peroutky udûlená za mimofiádn˘ v˘kon v oblasti publicistiky 5. 2. 1999 v kategorii
mlad˘ch publicistÛ:
• Lucii Vopálenské, Alenû âervenkové a Jifiímu Kavanovi za pofiad Na hranû
Ceny Nadace âesk˘ literární fond udûlené 21. 5. 1998 ve Stavovském divadle:
Cena sekce pro film a televizi
• Annû Geislerové za Ïensk˘ hereck˘ v˘kon ve filmu V˘chova dívek v âechách (scénáfi Václav ·a‰ek,
kamera Vladimír Smutn˘, reÏie Petr Koliha)
• Ondfieji Vetchému za muÏsk˘ hereck˘ v˘kon ve filmu Bájeãná léta pod psa (scénáfi Jan Novák, kamera
Martin Duba, reÏie Petr Nikolaev)
• Vladimírovi Smutnému za kameru ve filmu V˘chova dívek v âechách (scénáfi Václav ·a‰ek, reÏie Petr Koliha)
• Jifiímu Stránskému za scénáfi filmu Bumerang (kamera Ivan ·lapeta, reÏie Hynek Boãan)
• Petru Zelenkovi za scénáfi filmu Knoflíkáfii (reÏie Petr Zelenka, kamera Miroslav Gábor)
Zvlá‰tní cena
• Jifiímu Reichlovi, Jindfiichu Fr˘dovi a Milanu Mary‰kovi za televizní cyklus Sibifi – peklo, nebo ráj?
• Juraji Jakubiskovi za reÏii filmu Nejasná zpráva o konci svûta
Cena soutûÏe Památky potfiebují publicitu 1997 Nadace PRO BOHEMIA, Syndikátu novináfiÛ a Klubu
kultury novináfiÛ, udûlená 23. února 1998:
• Jifiímu ·lachtovi, Miroslavu Zelínskému, ·árce Nevidalové a Jindfiichu Procházkovi za Salón moravskoslezsk˘
Cena T˘T˘ 1997 – na základû v˘sledkÛ ankety pofiádané ãasopisem T˘deník Televize byla udûlena mimo jiné:
• Saskii Bure‰ové v kategorii hlasatel / hlasatelka roku

• Jolanû Voldánové v kategorii moderátor zpravodajsk˘ch pofiadÛ
Cena novináfiÛ
• dokumentárnímu cyklu Bigbít (scénáfi Václav Kfiístek, Vojtûch Lindaur, Zdenûk Such˘, kamera Martin
Benoni, Miro Gábor, Michal H˘bek, Milo‰ Kabyl, reÏie Václav Kfiístek, Zdenûk Such˘)
âesk˘ lev 98, 6. roãník v˘roãních cen âeské filmové a televizní akademie (âFTA), udûlen˘ch 27. 2. 1999
v praÏské Lucernû:
za nejlep‰í film
• filmu Je tfieba zabít Sekala (scénáfi Jifií KfiiÏan, kamera Martin ·trba, reÏie Vladimír Michálek)

â T

• Marii Retkové v kategorii hlasatel / hlasatelka roku

z p r á v a

1999 mimo jiné:

V ˘ r o ã n í

Cena T˘T˘ 1998 – na základû v˘sledkÛ ankety pofiádané ãasopisem T˘deník Televize byla udûlena 6. 2.

1 9 9 8

• zábavnému pofiadu Neváhej a toã! v kategorii pofiad roku
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za nejlep‰í reÏii
• Vladimíru Michálkovi za film Je tfieba zabít Sekala
za nejlep‰í scénáfi
• Jifiímu KfiiÏanovi za film Je tfieba zabít Sekala
za nejlep‰í muÏsk˘ hereck˘ v˘kon
• Olafu Lubaszenkovi ve filmu Je tfieba zabít Sekala
za nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon
• Ivû JanÏurové ve filmu Co chytne‰ v Ïitû (scénáfi Jaroslav Pozzi, Martin Ry‰av˘, Roman Vávra, kamera
David Ployhar, Antonín Chundela, Miroslav Gábor, reÏie Roman Vávra)
za nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon ve vedlej‰í roli
• Agnieszce Sitekové ve filmu Je tfieba zabít Sekala
za nejlep‰í kameru
• Martinu ·trbovi ve filmu Je tfieba zabít Sekala
za nejlep‰í hudbu
• Michalu Lorencovi ve filmu Je tfieba zabít Sekala
za nejlep‰í stfiih
• Jifiímu BroÏkovi ve filmu Je tfieba zabít Sekala
za nejlep‰í zvuk
• Radimu Hladíkovi jr. ve filmu Je tfieba zabít Sekala
za nejlep‰í v˘tvarn˘ poãin
Jifiímu Sternwaldovi ve filmu Je tfieba zabít Sekala
U pfiíleÏitosti nominace (10. 2. 1999) byla udûlena:
Cena filmov˘ch kritikÛ za nejlep‰í ãesk˘ celoveãerní film
• filmu Je tfieba zabít Sekala
Kristián, 6. roãník audiovizuálních cen za nejpozoruhodnûj‰í ãiny roku, udûlen˘ch 27. 1. 1999 v rámci mezinárodní pfiehlídky nekomerãní kinematografie a videa Febiofest na základû hlasování novináfiÛ:
Kristián v kategorii nejlep‰í film roku
• Vladimíru Michálkovi za film Je tfieba zabít Sekala (scénáfi Jifií KfiiÏan, kamera Martin ·trba)
Kristián v kategorii nejlep‰í dokumentární snímek roku
• Alenû Müllerové, Martinu Steklému a Pavlu Kouteckému za dokument Vzpomínám, vzpomíná‰...
vzpomínáte? (kamera Stano Slu‰n˘)
Pierot 1998, moravskoslezské regionální ceny za audiovizuální tvorbu, udûlené 4. 12. 1998 âesk˘m filmov˘m
a televizním svazem (FITES) ve spolupráci s Ateliéry Zlín:
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Cena Pierot
• Petru HviÏìovi za scénáfi snímku Soukolí zrady z cyklu Stínoví vojáci (kamera Jakub Nosek, reÏie Petr HviÏì)
• Vladimíru Morávkovi za reÏii portrétu LabuÈ a koãiãka: Jifií Paukert Kubûna (scénáfi Vladimír Morávek,
kamera Jifií Kováfi)

â T

Zvlá‰tní cena
• snímku Na dnû z cyklu Ta na‰e povaha ãeská (scénáfi Karel Bûlohlav˘, Jaroslav Veãefia, kamera Zdenûk

z p r á v a

Úlehla, reÏie Jaroslav Veãefia)
Rosniãka 1998, cena udûlená 8. 6. 1998 v Praze na základû 1. roãníku ankety T˘deníku Televize, TV Prima
a âeské televize:
Nejpopulárnûj‰í Rosniãka

V ˘ r o ã n í

• Janu Zákopãaníkovi
Trilobit 1998, v˘roãní ceny âeského filmového a televizního svazu (FITES) pro tvÛrce domácích audiovizuálních dûl, udûlené 14. 12. v praÏském hotelu Hoffmeister:
Cena Trilobit
• Marii ·andové a Kristinû Vlachové za scénáfi dokumentu Bez milosti (scénáfi a reÏie Marie ·andová
a Krist˘na Vlachová, kamera Juraj Fándli)
102

• Olze Sommerové za reÏii dokumentu PoÏehnan˘ proklet˘ básník Bohumil Hrabal (scénáfi Olga
Sommerová, kamera Josef Nekvasil)
• Karlu Slachovi za kameru v dokumentu Obrazy Pavla Brázdy z cyklu Zblízka (scénáfi a reÏie Danu‰e
Tuãková, Karel Slach)
• Karlu Bûlohlavému, Jaroslavu Veãefiovi a ZdeÀku Úlehlovi za cyklus Ta na‰e povaha ãeská
• Josefu Rauvolfovi a Petru Slavíkovi za dílo Alternativní kultura – Co zbylo z beat generation (scénáfi
a reÏie Petr Slavík, kamera Vladimír Holomek)
Zvlá‰tní cena poroty
• Dagmar PrÛchové za dokument Irma aneb Malá historie velk˘ch dûjin (scénáfi a reÏie Dagmar PrÛchová,
kamera Pavel BlaÏek)
âestné uznání
• Jaroslavû Havettové a tvÛrãímu t˘mu za seriál animovan˘ch VeãerníãkÛ Z deníku Ïáka III. B
• Petru HviÏìovi za scénáfi a reÏii dokumentu Stínoví vojáci (kamera Jakub Nosek)
• Pavlu Kouteckému za dokument Vzpomínám, vzpomíná‰... vzpomínáte? (scénáfi Alena Müllerová a Pavel
Kouteck˘, kamera Stano Slu‰n˘)
• ZdeÀku Mahlerovi za pofiad Dvofiák v Americe (scénáfi Zdenûk Mahler, kamera Marek Jícha, reÏie Zdenûk Tyc)
• Romanu Vávrovi za reÏii filmu Co chytne‰ v Ïitû (scénáfi Jaroslav Pozzi, Martin Ry‰av˘, Roman Vávra,
kamera David Ployhar, Antonín Chundela, Miroslav Gábor)
• Viktoru Polesnému za scénáfi a reÏii televizního filmu Milenec lady Chatterleyové (kamera Josef ·pelda),
• Marku Va‰utovi za roli ve filmu Milenec lady Chatterleyové
• Helenû Tfie‰tíkové za scénáfi a reÏii dokumentu Sladké století (kamera Martin Kubala, Josef Nekvasil,
Ervín Sanders)
• Janu Svobodovi za reÏii dokumentu Zapomenut˘ deník (scénáfi Lea Slámová, Tomá‰ Vondroviã, kamera
Radim Jurãeka, reÏie Jan Svoboda)
V˘roãní ceny Vládního v˘boru pro zdravotnû postiÏené obãany, udûlené 8. 12. 1998 v Lichten‰tejnském
paláci:
1. cena
• pofiadu Romeo, Julie a Hamlet z cyklu Odpoledne pro v‰echny (scénáfi a reÏie Andrea Majstoroviãová,
kamera Jifií Nekvasil)
2. cena
• pofiadu Hledat, najít, drÏet a nepustit z cyklu Odpoledne pro v‰echny (scénáfi a reÏie Vladimír Merta,
kamera Martin Benoni)
• pofiadu Potichu z cyklu Odpoledne pro v‰echny (scénáfi a reÏie Alena âinãerová, kamera Ervín Sanders,
R. Pavlíãek)
• pofiadu Studenti z cyklu Televizní klub nesly‰ících (scénáfi Josef BroÏík, reÏie Alena Derzsiová,
kamera Pavel BlaÏek)
4. cena
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3. cena

kamera Vladimír Vlãek)

â T

• pofiadu K integraci pfies legraci z cyklu Odpoledne pro v‰echny (scénáfi a reÏie Olga Strusková,

kamera Zdenûk Úlehla, reÏie Jaroslav Veãefia)
VOX HUMANA 1998, prestiÏní cena pro scénáristu a reÏiséra televizního díla, „které v daném roce s nejvût‰í
umûleckou a mravní silou prosazuje my‰lenku humanizace svûta, v nûmÏ Ïijeme“, udûlená 10. 12. 1998 âesk˘m filmov˘m a televizním svazem (FITES) spoleãnû s hnutím VOX HUMANA:
• Dagmar PrÛchové za dokument Irma aneb Malá historie velk˘ch dûjin (scénáfi a reÏie Dagmar PrÛchová,
kamera Pavel BlaÏek)
Film Je tfieba zabít Sekala (scénáfi Jifií KfiiÏan, kamera Martin ·trba, reÏie Vladimír Michálek) byl
20. 10. 1998 âeskou filmovou a televizní akademií (âFTA) nominován na Oscara.

V ˘ r o ã n í

• pofiadu Lidé „druhé“ kategorie z cyklu Ta na‰e povaha ãeská (scénáfi Karel Bûlohlav˘ a Jaroslav Veãefia,

z p r á v a

âestné uznání
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Podpora neziskov˘ch aktivit

108
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Mezinárodní aktivity âeské televize

111
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RÛÏena JeÏková
Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha

116

Humanitární pomoc
Nadace pfii âeské televizi
âlovûk v tísni
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Jifií Vejvoda
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Public Relations
Renata Elhenická

vedoucí útvaru Public Relations

Jednou z priorit stanoven˘ch v projektu souãasného generálního fieditele âeské televize Jakuba Puchalského
bylo posílení komunikace s vefiejností. DÛkladná a systematická reorganizace nûkdej‰ího útvaru Styku
s vefiejností a vznik útvaru Public Relations byla jedna z prvních zmûn, které nov˘ management po svém
nástupu provedl. Cílem bylo vytvofiit komplexní komunikaãní strategii vefiejnoprávní televize, a to jak vÛãi ‰ir‰í
vefiejnosti, tak i smûrem k vlastním pracovníkÛm. V prÛbûhu roku 1998 se útvaru Public Relations podafiilo
stát se fungujícím centrem, kam se s dÛvûrou obracejí novináfii, ‰ir‰í vefiejnost i pracovníci âeské televize a kde v krátké dobû získávají poÏadované informace.
Nároky na prezentaci a komunikaci vefiejnoprávní televize jsou bezesporu vy‰‰í neÏ v pfiípadû
televize komerãní. Hlavním cílem komunikaãních aktivit âeské televize ve vztahu k vefiejnosti je vysvûtlovat
a podporovat princip vysílání vefiejné sluÏby a jeho zásadní pfiednosti: kvalitní program poskytovan˘
‰irokému spektru divákÛ, dÛvûryhodnost, spolehlivost a informaãní bohatost poskytující divákÛm prostor
pro vytváfiení vlastního názoru. Na‰í povinností je mimo jiné zajistit, aby vefiejnost zfietelnû vnímala
nezávislost âeské televize na státu i komerãní sféfie, vûdûla, jaké pofiady nabízíme, rozumûla zpÛsobu
financování âeské televize a mûla k dispozici prÛhledné v˘sledky jejího hospodafiení. Rozsáhlou ‰kálu

institucionální a interní komunikace, programová komunikace, ediãní ãinnost a kontakt s diváky. (V roce 1999
se tûmito jednotliv˘mi oblastmi zab˘vají v rámci útvaru Public Relations pfiímo ãtyfii specializovaná oddûlení.)
V rámci institucionální komunikace útvar Public Relations v roce 1998 pfiedev‰ím zaji‰Èoval
komunikaãní servis a poradenství pro management i ostatní pracovníky âeské televize a pro Radu âeské

z p r á v a

televize v oblasti ekonomick˘ch, legislativních a organizaãních témat, pfiipravoval tiskové konference
managementu, komunikoval se zájmov˘mi a profesními organizacemi a vytváfiel koncepci podpory vefiejnû

V ˘ r o ã n í
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konkrétních aktivit, jimiÏ jsme v roce 1998 tyto úkoly naplÀovali, lze rozdûlit do ãtyfi základních oblastí:

spolupráce s neziskov˘m sektorem, nejrÛznûj‰ími nadacemi a sdruÏeními. Podrobnûj‰ímu rozboru
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prospû‰n˘ch akcí. Oblast institucionální komunikace PR zahrnovala rovnûÏ koordinaci aktivit s národními
a v˘znamn˘mi kulturními institucemi; mezi ty, se kter˘mi se podafiilo uzavfiít rámcové smlouvy o spolupráci,
patfií âeská filharmonie, Státní opera, Národní muzeum, Národní galerie a fiada dal‰ích. V˘znamná je i aktivní

spolupráce s národními institucemi a neziskov˘m sektorem se vûnují samostatné pasáÏe.

K lep‰í oboustranné komunikaci âeské televize s okolním svûtem pfiispívá tiskov˘ servis. Tato
sluÏba zaji‰Èuje neustál˘ kontakt s médii, vyfiizuje poÏadavky novináfiÛ a distribuuje tiskové informace.
Od 1. 5. 1998 byl ve spolupráci s âeskou informaãní agenturou zaveden kaÏdodenní elektronick˘ monitoring
médií, provádûjí se pravidelné mûsíãní anal˘zy mediálního ohlasu i anal˘zy na zakázku.
V interní komunikaci, která je pro vedení âeské televize od poãátku jednou z priorit, jsme zachovali kontinuitu a pokraãujeme ve vydávání interního mûsíãníku Info. Zvy‰uje se ov‰em podíl pÛvodních informací, aktuálnost, pravidelnû do nûj pfiispívá generální fieditel a dal‰í ãlenové vedení âeské televize.
V prosinci loÀského roku jsme uskuteãnili Den otevfien˘ch dvefií pro zamûstnance a jejich rodiny, generální
fieditel se v prosinci setkal se zamûstnanci a v‰ichni pracovníci âeské televize od nûj obdrÏeli osobní pfiání
k VánocÛm a Novému roku.
Mnoho bylo v roce 1998 vykonáno v oblasti programové komunikace. Hlavním cílem aktivit na
tomto poli bylo a je upozorÀovat vefiejnost na pofiady âeské televize a inspirovat diváky k jejich sledování.
Úkolem programové komunikace je zprostfiedkovat cestu kaÏdého pofiadu k divákovi, pro kterého je urãen.
Naopak divák s na‰í pomocí zná pofiady âeské televize a dokáÏe si z jejich mnoÏství vybrat ten svÛj. âeská
televize je tak televizí s pfiehledn˘m vysílacím schématem a zfietelnû profilovanou diváckou obcí. Hlavním
produktem této ãásti Public Relations byly v roce 1998 programové tipy, které prezentujeme v pfiehledech
televizních programÛ. Programové plány jsou distribuovány zdarma kaÏd˘ t˘den do v‰ech tiskov˘ch médií,

Nejv˘znamnûj‰í formou komunikace s novináfii v programové oblasti byly pravidelné tiskové materiály a novináfiské projekce, mimo to pracovníci programové komunikace zprostfiedkovávají rozhovory s tvÛrci,
úãast novináfiÛ pfii natáãení atp. Dal‰í podpÛrnou prezentací programÛ byla inzerce v ti‰tûn˘ch médiích
a pravideln˘ kaÏdodenní tfiíminutov˘ pofiad v âeském rozhlase. Kontinuálnû jsme informovali vefiejnost
o právû uvádûn˘ch pofiadech, o produkci âeské televize, o vzniku celoveãerních filmÛ a dokumentÛ.
Do budoucna pfiipravujeme speciální koncepci prezentace pofiadÛ pro dûti a mládeÏ a také prezentace
osobností obrazovky. Ve spolupráci s Telexportem byla vytvofiena koncepce prezentace âeské televize na
ãesk˘ch filmov˘ch, divadelních a hudebních festivalech a pfiehlídkách (napfi. Febiofest, Mezinárodní festival
filmÛ pro dûti a mládeÏ ve Zlínû, Mezinárodní filmov˘ festival v Karlov˘ch Varech, Mezinárodní hudební festival v âeském Krumlovû).

jakoÏto souãást plnûní povinnosti vefiejnoprávní instituce otevfienû informovat o své ãinnosti. Nositelem této
sluÏby pro odbornou (ale i nej‰ir‰í) vefiejnost jsou zvlá‰tû roãenky jako nejkompletnûj‰í zprávy za uplynul˘
rok. Kromû toho ediãní oddûlení vydalo i speciálnûj‰í publikace – v bfieznu 1998 aktualizovanou podobu
Statutu âeské televize, dále první Manuál k uÏití ochranné známky âeské televize a u pfiíleÏitosti MFF
v Karlov˘ch Varech také v pofiadí jiÏ tfietí filmov˘ katalog, postihující tvorbu âeské televize jako
nejv˘znamnûj‰ího tuzemského filmového producenta. V mapování dal‰ích oblastí tvorby âeské televize
formou „Ïánrov˘ch“ katalogÛ bychom chtûli v budoucnu rozhodnû pokraãovat.
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a dokumentaãní ãinnost. StûÏejním úkolem zde zÛstalo vydávání publikací âeské televize a o âeské televizi
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Tfietí z v˘‰e zmínûn˘ch oblastí aktivit útvaru Public Relations v roce 1998 byla ediãní
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Základem komunikaãní strategie âeské televize je otevfienost vÛãi
vefiejnosti a kvalita poskytovan˘ch informací.
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a to vãetnû obrazov˘ch materiálÛ.
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Nezanedbateln˘ díl ediãní práce patfií ãtvrtletníku Svût televize, bulletinu informací z audiovizuálního dûní za hranicemi âeské republiky. Jako jeden z mála zdrojÛ aktuálních odborn˘ch témat je Svût televize Ïádan˘m studijním materiálem nejen uvnitfi âeské televize.
Nûkteré z uveden˘ch publikací jiÏ existují i v elektronické podobû a jsou umístûné na internetové
stránce âeské televize. Máme v úmyslu z tohoto faktu udûlat samozfiejmé pravidlo.
Ediãní práce staví na velkém mnoÏství podkladÛ shromáÏdûn˘ch z celé televize ãi na v˘stupech
z monitoringu tuzemského i zahraniãního tisku. V zájmu jejich v‰estrannûj‰ího vyuÏití jsme pfiistoupili k budování dokumentaãního zázemí, jehoÏ osou budou elektronické databáze umoÏÀující efektivnûj‰í vypracovávání
re‰er‰í podle speciálního zadání. V roce 1998 jsme vypracovali desítky re‰er‰í z elektronického monitoringu
tuzemsk˘ch médií, které slouÏily ke zkvalitnûní práce jak v Public Relations, tak i v dal‰ích útvarech âeské
televize, pfiípadnû byly poskytnuty externím partnerÛm âeské televize. V blízké budoucnosti je na‰í ambicí
zajistit pfievedení zmínûného elektronického archivu do v˘konnûj‰ího databázového systému a vybudovat
srovnatelnou databázi z monitoringu zahraniãních odborn˘ch pramenÛ. Obojí by pak mûlo lépe slouÏit pro
potfieby informaãního servisu a konzultací poskytovan˘ch jak interním pracovníkÛm âeské televize, tak
odborné vefiejnosti.
Nadmíru dÛleÏitou aktivitou útvaru Public Relations byl i v roce 1998 kontakt s diváky, probíhající
v podobû telefonické, dopisové ãi pomocí elektronické po‰ty. (Podrobnûji se o kontaktu s diváky pí‰e
v oddílu Divácká odezva na vysílání.)
Celá koncepce aktivit Public Relations âeské televize v roce 1998 vycházela z pojetí komunikace
nikoliv jako jednostranného toku informací, ale jako dialogu se v‰emi cílov˘mi skupinami. V tomto trendu
chceme pokraãovat i v letech následujících.

Podpora neziskov˘ch aktivit
Regulérní programovou nabídku âeské televize kaÏdoroãnû provází fiada programov˘ch doplÀkÛ, které
pfiedstavují pfiímou sluÏbu pestré ‰kále aktivit v˘raznû neziskového charakteru nebo slouÏí podpofie kultury.
Po obsahové stránce mÛÏe b˘t jejich zámûrem ãistû informativní, v˘chovné ãi osvûtové pÛsobení obecného
rázu. Mohou ale také podporovat pÛsobení organizací neziskového a obãanského sektoru, a to ãasto velmi
adresn˘m zpÛsobem. Vedle podpory dÛleÏit˘ch národních institucí, které jsou nositelkami národní a kulturní
identity, nacházejí své místo ve vysílání v‰ech vefiejnoprávních evropsk˘ch televizí i neziskové organizace,
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informace a osvûta v ‰iroce chápaném vefiejném zájmu. Pod spoleãn˘m oznaãením reklama ve v‰eobecném vefiejném zájmu (general-interest advertising), v protikladu k tradiãní komerãní reklamû, sleduje podíl
propagace tûchto aktivit v programech vefiejnoprávních televizí i EGTA – European Group of Television
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Advertising v Bruselu. K tomuto úãelu zakládá i speciální databázi.
Na základû v˘stupÛ, které ze sv˘ch podkladÛ poskytla Anal˘za programu a auditoria âeské tele-
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vize, mÛÏeme zjistit, Ïe v roce 1998 této sluÏbû vefiejnosti vûnovala âeská televize celkem 78,5 hodiny.
Z toho pfiedstavovaly spoty vysílané na podporu národních institucí 15,6 hodiny, spoty obecného vefiejného
zájmu (tzn. vysílané k podpofie organizací neziskového sektoru, zdravotní osvûty, v˘chovy, prevence bezpeãnosti silniãního provozu apod.) zaujaly ve vysílání 26,4 hodiny, pfiedvolební spoty v roce 1998 pfiedstavo-
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valy 21,3 hodiny (zde je na místû pfiipomenout, Ïe fiada politick˘ch stran se vzdala ãasu vymezeného jejich

108

spotÛm ve prospûch neziskov˘ch organizací pfieváÏnû charitativního zamûfiení), a koneãnû spotÛm upozorÀujícím na nové filmy, které pfiicházejí do kin, bylo vûnováno 15,2 hodiny.

Po obsahové stránce mÛÏeme specifikovat jednotlivé okruhy, jimÏ byly spoty tzv. obecného vefiejného
zájmu vûnovány. Nejvût‰í prostor pfiipadl záplavové pohromû, která se v loÀském roce tak citelnû dotkla
âeské republiky. âeská televize tu nejenom informovala, ale také plnila roli prostfiedníka mezi jednotliv˘mi
obcemi a podporovala pocit mezilidské sounáleÏitosti, vyz˘vala k úãinné pomoci, kterou mÛÏe poskytnout ãlovûk ãlovûku i obec obci, a pomáhala ji tak organizovat pfiedev‰ím Nadaci pfii âeské televizi âlovûk v tísni.
V oblasti zdravotní prevence je tfieba na prvním místû jmenovat tematiku ohroÏení AIDS – aÈ uÏ se
odráÏela ve spotech rázu varujícího nebo instruktivního, ãi ve spotech pfiiná‰ejících informaci o tom, kde lze
nalézt pomoc nebo jak se chovat vÛãi postiÏen˘m touto záludnou chorobou. Globální pohled OSN na tuto
problematiku byl pro âeskou televizi v˘zvou, aby prostfiednictvím spotu z produkce OSN poskytla obyvatelÛm âeské republiky moÏnost nahlédnout ji také pod zorn˘m úhlem pfiesahujícím rámec území jedné zemû,
ba i jednoho kontinentu.
Obdobn˘m zpÛsobem poskytly spoty z produkce OSN pfiíleÏitost upozornit na problémy Ïen
v dne‰ním svûtû – byly v nich tematizovány ãasto v domácím prostfiedí netu‰enû bolestné situace, v nichÏ se
ocitají Ïeny ve zdánlivû vzdálen˘ch oblastech dne‰ního globalizovaného svûta, které se ani pro ãeskou
populaci v otevfieném kontaktu s ním nemohou jevit jako zanedbatelné.
PfiipomeÀme na okraj, Ïe âeská televize do svého programu zafiadila také zajímav˘m zpÛsobem
animované pfiipomenutí ãlánkÛ Deklarace lidsk˘ch práv, které bylo âeské televizi rovnûÏ poskytnuto praÏsk˘m Informaãním centrem OSN a bylo odvysíláno u pfiíleÏitosti 50. v˘roãí podpisu tohoto závaÏného mezinárodního dokumentu.
Propagován byl spotem i sport jako skvûlá aktivita mlad˘ch lidí, která napomáhá v protidrogové
prevenci. Sport byl v âeské televizi podpofien také vysíláním spotÛ ãeské sportovní reprezentace.
Tradiãnû poskytuje âeská televize vefiejnosti informaci o existenci Linky bezpeãí, na kterou se
mohou obracet dûti ocitající se v tûÏk˘ch, nefie‰iteln˘ch situacích.
Znaãná ãást spotÛ vysílan˘ch v obecném zájmu vefiejnosti pfiipadla na podporu dárcovství krve.
KampaÀovitû pomáhala âeská televize také Nadaci na pomoc popálen˘m, a to v obdobích nejvût‰ího ohroÏení populace, pfiedev‰ím v‰ak dûtí a mládeÏe, tj. pfied vánoãními svátky, respektive oslavami konce roku,
a pfied letními prázdninami, kdy podle sdûlení kompetentních pracovníkÛ je konstatován, vzhledem k pofiádan˘m táborákÛm a letnímu tábofiení, zv˘‰en˘ poãet závaÏn˘ch popáleninov˘ch úrazÛ. S vûdomím toho, Ïe
populace v âeské republice je ohroÏena nedostatkem jódu v organismu, byl vysílán spot, kter˘ o této skuteãnosti a o moÏnostech ãelit tomuto zdraví neblaze ovlivÀujícímu faktoru vefiejnost zasvûcenû informoval.
Stejnû tak vysíláním spotu varovala âeská televize pfied nebezpeãím infarktu – jedné z nejãastûji se vyskytu-

Soustavn˘ zájem byl vûnován v˘voji obnovy Fidlovaãky – divadla, které po léta utváfielo kolorit
Prahy a patfiilo bytostnû k ãeskému kulturnímu prostfiedí. Z kulturních projektÛ podpofiila âeská televize také
koncert pofiádan˘ na podporu Tibetu a zprostfiedkovanû i lidsk˘ch práv.
Z charitativních projektÛ, jimÏ âeská televize tradiãnû vûnuje pozornost, je tfieba v prvé fiadû jmenovat jiÏ tradiãní Adventní koncerty, jejichÏ divácká obec kaÏd˘m rokem roste. Desetimilionová ãástka, kterou koncerty v loÀském roce pfiinesly, je pro âeskou televizi velkou satisfakcí za úsilí, které této podpofie ve
prospûch handicapovan˘ch spoluobãanÛ rozvíjí. Charitativním panelem âeské televize, kter˘ zaãal v roce
1998 pracovat jako poradní orgán fieditele programu a záruka prÛhledného a vÛãi vefiejnosti zodpovûdného
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soutûÏ pro kufiáky, která s dobr˘m efektem napomáhá sníÏení tohoto zdraví ‰kodlivého návyku.
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tenství a pfiedev‰ím dûti v rodinách kufiákÛ. V tomto období podpofiila âeská televize rovnûÏ Mezinárodní
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Svûtového dne bez tabáku, tj. 31. kvûtna, mj. pfiipomenutím toho, jak ohroÏuje kufiáctví Ïeny v období tûho-
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jících pfiíãin úmrtí v âeské republice. Protikufiácká prevence se soustfiedila v loÀském roce kolem
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rozhodování v podpofie charitativních projektÛ nadací, obãansk˘ch sdruÏení a vefiejnû prospû‰n˘ch spoleãností, pro‰la fiada Ïádostí o podporu, z nichÏ ãásti bylo moÏné vyhovût. Nûkteré z nich patfií jiÏ k âeskou
televizí tradiãnû podporovan˘m aktivitám. Jmenujme z nich napfiíklad Konto Bariéry. I díky pomoci âeské
televize pfii propagaci pohlednic a aukce umûleck˘ch dûl mohlo Konto Bariéry roku 1998 rozdûlit mezi 21
‰kol ãástku 1 480 000 Kã na bezbariérové úpravy. Velice nás potû‰il i finanãní efekt, kter˘ pfiinesla sbírka
shromaÏìovaná za období, kdy probíhá âeskou televizí podporovan˘ Bûh Terryho Foxe: 2 300 155, 90 Kã,
které pÛjdou na podporu v˘zkumu léãby rakoviny. Doporuãením podpory nadace Mluvící kniha se rozhodl Charitativní panel pfiispût aktivitû, jejíÏ v˘sledky slouÏí jednak a prvofiadû lidem nevidom˘m, ale také
lidem po tûÏk˘ch operacích, kter˘m vlastní ãtenáfisk˘ záÏitek musí nahradit ãtením a interpretací v˘znamn˘ch dûl ãeského i svûtového písemnictví hlasy pfiedních ãesk˘ch hercÛ. K podpofie byl v prÛbûhu roku
1998 doporuãen projekt v˘stavby Domu slunce spoleãnosti AIDS pomoc. Na sklonku roku bylo
Charitativním panelem doporuãeno podpofiit sbírky ve prospûch Jedliãkova ústavu (na nákup rehabilitaãních van a ãtecího zafiízení) a Konta Bariéry pro úpravy vozidel postiÏen˘ch fiidiãÛ. Arcidiecézní charitû
Olomouc bylo doporuãeno pomoci odvysíláním spotu vybízejícího ke shromáÏdûní prostfiedkÛ na pomoc
obûtem záplav na Zakarpatské Ukrajinû. SdruÏení FOKUS se dostalo podpory odvysíláním spotu na podporu sbírky k rekonstrukci JÛnova statku, kde vznikají chránûné dílny pro mentálnû postiÏené. Nadaci
Caritas z Blanska byl odvysílán spot na podporu sbírky k v˘stavbû chránûn˘ch bytÛ. Doporuãení k podpofie
se dostalo projektÛm festivalu Mezi ploty a v˘stavbû chránûn˘ch bytÛ sdruÏení Portus. Otevfiena byla
v tomto období debata o aktivitách v rámci Mezinárodního roku seniorÛ, pfiedev‰ím o charitativním projektu
Penízek, kter˘m by âeská televize mûla napomoci vytváfiení mezigeneraãní solidarity mezi dûtmi a seniory.
Sbírce Nadace pfii âeské televizi âlovûk v tísni na pomoc Kosovu, jejíÏ potfieba se tak naléhavû
projevila v roce následujícím, se dostalo jednomyslné podpory uÏ v fiíjnu 1998.
V zájmu zlep‰ení moÏnosti charitativních nadací a obãansk˘ch sdruÏení vytvofiit spot Ïádající vefiejnost o pomoc inicioval Charitativní panel zformulování právního rámce a stanoviska vedení âeské televize
pro moÏnost zvefiejnûní sponzora kaÏdé z organizací.
V roce 1998 do‰lo také k vytvofiení tûsnûj‰í kooperace s partnersk˘m vefiejnoprávním âesk˘m
rozhlasem. Konkrétním v˘sledkem byla ochota âeského rozhlasu participovat na sbírce na pomoc Kosovu.
Ke speciální iniciativû v roce 1998 dala popud potfieba nároãné transplantace jaterního ‰tûpu
Nikolce Drgové. Charitativní panel poÏádal Konto Bariéry, aby iniciovalo vytvofiení zvlá‰tního fondu pro
potfieby nároãn˘ch operací, které nemohou b˘t provedeny v âR, a pfiislíbil pomoc pfii vefiejné sbírce, k níÏ
eventuálnû v tomto zájmu dojde. ZároveÀ inicioval zájem publicistiky âeské televize o tuto problematiku.
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Brzy následující sdûlení fieditele VZP ing. Nûmce o tom, Ïe poji‰Èovny jsou schopny pokr˘t náklady tûchto
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nezbytn˘ch operací, bylo pro ãleny Charitativního panelu âeské televize pravdûpodobnû jednou z nejradostnûj‰ích zpráv, kterou byla odmûnûna jejich práce.
Ojedinûlá sv˘m rozsahem byla podpora festivalu Umûní bez bariér, kter˘ sdruÏil umûlce a umûlkynû se zdravotním postiÏením i tû‰ící se plnému zdraví. V tomto pfiípadû ‰lo nejen o podporu odvysíláním
spotu, kter˘ zval na bohat˘ t˘denní program s mezinárodní úãastí, iniciovan˘ v Praze Rakousk˘m institutem
a rakousk˘m velvyslanectvím. Inovativní integraãní iniciativa Rakouska v dobû, kdy pfiedsedalo Evropské
unii, a zámûrná volba Prahy pro uspofiádání prvního festivalu uvedeného zamûfiení – vzhledem k tradici péãe
o postiÏené v tomto geografickém prostoru jiÏ na poãátku století – zaujala âeskou televizi natolik, Ïe jí
poskytla i prostor v celé fiadû sv˘ch pofiadÛ a stala se dokonce spolupofiadatelem festivalu, kter˘ by se
v budoucnu mûl stát souãástí kulturního Ïivota hlavního mûsta âeské republiky.

Hana ·tûpánková, fieditelství programu

âeská televize jako partner národních institucí
Partnerství âeské televize s národními institucemi a dal‰ími v˘znamn˘mi kulturními institucemi je pfiirozené
a v rÛzn˘ch formách probíhá od samého vzniku âeské televize. V roce 1998 do‰lo k jistému prÛlomu ve vzájemn˘ch vztazích. Spolupráce s prvními partnery âeské televize z tohoto okruhu, která dfiíve probíhala spí‰e
na jednotliv˘ch projektech, získala smluvní rámec, a o dal‰ích smlouvách byla zahájena jednání, která pfiesáhla do zaãátku roku 1999. Jde o takové instituce, jako je Národní divadlo, Národní muzeum, Národní
galerie, âeská filharmonie, Národní knihovna, Národní technické muzeum, Moravská galerie v Brnû,
Galerie hlavního mûsta Prahy, Státní opera Praha, UmûleckoprÛmyslové muzeum v Praze, a pfiípadnû
nûkteré dal‰í. Rámcová smluvní spolupráce samozfiejmû nemÛÏe a nemá nahradit spoleãné konkrétní programové projekty, spí‰e k nim naopak pomáhá hledat cesty. Spolupráci na konkrétních projektech vÏdy
upravují samostatné smlouvy.
Základním pfiedpokladem úspû‰né spolupráce mezi âeskou televizí a velk˘mi kulturními institucemi
je aktivní oboustranná komunikace. Úlohu partnera v této komunikaci na stranû âeské televize pfievzal od
záfií 1998 útvar Public Relations. Jeho pracovníci dokáÏí kvalifikovanû pomoci pfii smûrování informací
a námûtÛ z velk˘ch kulturních institucí na konkrétní redaktory a dramaturgy. Jde o práci, která v mnoha pfiípadech pomohla pfii uplatnûní aktuality ãi námûtu v pofiadech âeské televize.
Pfii podzimních jednáních se zástupci nûkter˘ch velk˘ch kulturních institucí o budoucích smlouvách
se ukázalo jako úãelné a potfiebné ‰ir‰í spoleãné setkání jako v˘chodisko pro navázání systematiãtûj‰í komunikace a pfiíleÏitost k vyjádfiení k dosavadní i budoucí spolupráci. V˘sledkem úvah byl semináfi âeské televize s národními a podobn˘mi institucemi, kter˘ se uskuteãnil na Kavãích horách 11. listopadu 1998.
Zorganizoval ho útvar Public Relations âeské televize a aktivnû se ho zúãastnili generální fieditel âeské televize Jakub Puchalsk˘ a fieditel programu Martin Bezou‰ka, pracovníci Producentského centra publicistiky
a dokumentaristiky, Producentského centra umûleck˘ch pofiadÛ a Redakce zpravodajství, pracovníci
Právního a smluvního útvaru, Telexportu a Teletextu âT. Hosty byli zástupci Národní galerie a jejích sbírek,
Národního divadla a jeho tfií souborÛ, Národního muzea, Národní knihovny, Galerie hlavního mûsta Prahy,
UmûleckoprÛmyslového muzea v Praze, Národního technického muzea a Státní opery Praha. Tyto instituce
byly z velké ãásti zastoupeny fiediteli a pracovníky z oblasti styku s vefiejností. Spolupráce redaktorÛ, dramaturgÛ a producentÛ âeské televize s mnoha partnersk˘mi institucemi, které byly zastoupeny na semináfii, pfii
pfiípravû pofiadÛ je dlouhodobá, a setkání nebylo v mnoha pfiípadech první. Pfiesto z obou stran zaznívaly
námûty na zlep‰ení spolupráce a díky pfiítomnosti více partnersk˘ch institucí se v˘raznûji r˘sovaly priority

jemn˘ch vztahÛ a hosté jeho konání vesmûs ocenili, mimo jiné i zájmem o pravidelné podobné setkávání.
Konkrétní pomocí âeské televize národním a velk˘m kulturním institucím, která pfiímo vypl˘vá ze
smluvní spolupráce, je vysílání informativních upoutávek ãi anoncí, upozorÀujících na jejich poslání

â T

âeské televize, alespoÀ ve struãné formû. Je moÏné fiíci, Ïe pÛldenní semináfi byl v˘razn˘m impulzem vzá-
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v jejich potfiebách. Hosté také vesmûs projevovali zájem o pravidelné zastoupení kultury ve zpravodajství

jako je kultura ãi vzdûlání, a pfiedstavují protipól komerãních reklam. O tom, jak znaãn˘ rozsah má tato forma
podpory âeské televize, svûdãí programová statistika, která fiíká, Ïe v roce 1998 pfiedstavovala jen u zmiÀovaného okruhu institucí témûfi 600 odvysílan˘ch spotÛ v délce skoro 6 hodin. âeská televize vûnuje velkou
péãi i dal‰ímu soustavnému informování o ãinnosti národních institucí a v˘znamn˘ch kulturních organizací. Reflexe jejich aktivit ãi zachycení jejich umûleck˘ch ãinÛ jsou v obecné rovinû souãástí zákonného

V ˘ r o ã n í

bytn˘m projevem plnûní informaãní povinnosti, napomáhají bezpochyby k prosazení obecnûj‰ích hodnot,
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a aktivity, které pfiímo oslovují diváky. Tato krátká informativní sdûlení na obrazovce âeské televize jsou své-
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poslání âeské televize. Na smluvním základû dostávají navíc tito partnefii klíã k pfiímé komunikaci s programov˘mi tvÛrci âeské televize, jejím odborníkÛm ãi umûleck˘m pracovníkÛm je usnadnûn pfiístup ke spolupráci na pfiípravû pofiadÛ a cenná je pro tyto instituce i moÏnost pfiímého oslovování televizních divákÛ
v podobû vícekrát opakovan˘ch upozornûní na své aktivity. Naopak, âeská televize získává pfiím˘ pfiístup
k informacím od sv˘ch partnerÛ a zjednodu‰uje se jí moÏnost natáãení pofiadÛ ve spolupráci s nimi.
âeská televize má s národními a jim podobn˘mi institucemi mnoho spoleãného, napfiíklad sluÏbu
vefiejnosti, sluÏbu kultufie a vzdûlanosti, neziskov˘ charakter, financování z vefiejn˘ch zdrojÛ. Národní
a podobné instituce mají vefiejnosti co fiíci a âeská televize je masov˘m médiem s posláním informovat vefiejnost a pfiispívat ke vzdûlávání lidí. Îivá spolupráce mÛÏe b˘t mimo jiné i vzájemnû v˘hodná, pokud mezi
sebe nebudou obû strany stavût komerãní bariéry tam, kde to není nutné. Vzájemné partnerství je proto
moÏné z fiady dÛvodÛ z obou stran povaÏovat za strategické a âeská televize ho bude dále prohlubovat.
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Vít ·nábl, Public Relations
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Mezinárodní aktivity âeské televize
vedoucí Mezinárodních stykÛ

Aktivita v oblasti mezinárodních stykÛ v roce 1998 byla, v souladu se strategií vedení âeské televize, zamûfiena na roz‰ifiování existujících mezinárodních kontaktÛ, jejich prohlubování, navazování nov˘ch spoluprací,
vyhledávání dal‰ích oblastí a moÏností spolupráce, peãlivé sledování mezinárodních akcí a zpracovávání
jejich cílÛ a jejich závûrÛ pro anal˘zu potfieb âeské televize. Úãast âeské televize na mezinárodních aktivitách podporujících principy vefiejnoprávního vysílání je s uznáním brána na vûdomí v‰emi mezinárodními
organizacemi sledujícími stejné cíle. âeská televize se nejenom podílí na akcích pofiádan˘ch tûmito mezinárodními organizacemi, ale je i pofiadatelem mnoh˘ch z nich. Pofiádáním takov˘chto akcí se v roce 1998 zab˘val útvar mezinárodních stykÛ âeské televize.
Jednou z hluboce propracovan˘ch mezinárodních aktivit âeské televize je ãlenství v Evropské
vysílací unii (EBU), jejíÏ ãlenská základna, ãítající, vãetnû pfiidruÏen˘ch ãlenÛ, 117 ãlenÛ ze 79 zemí, sahá dnes
daleko za hranice Evropy a dává nepfieberné mnoÏství moÏností mezinárodní spolupráce a úãasti v mezinárodním dûní v ‰irokém spektru oblastí sportovních, kulturních i technick˘ch aktivit. âeská televize si je vûdoma dÛleÏitosti tohoto ãlenství, je ãlenem Správní rady EBU a vysílá do jednotliv˘ch komisí Evropské vysílací unie své
stálé zástupce. âeská televize se úãastní akcí i konferencí pofiádan˘ch EBU, podílí se na rozpracovávání doku-

Ïádá âeskou televizi o uspofiádání mezinárodních zasedání a konferencí. V roce 1998 to bylo uspofiádání 3 velmi
v˘znamn˘ch konferencí: 4. Televizního shromáÏdûní, 12. Plenárního zasedání Production Management Comittee
(PMC) a 12. zasedání v˘boru Technické komise EBU.
4. Televizní shromáÏdûní Evropské vysílací unie se konalo v Praze ve dnech 19. – 20. bfiezna
1998. Konference se úãastnilo okolo 90 delegátÛ z celkem 30 zemí. Valnou vût‰inu úãastníkÛ tvofiili
programoví fieditelé televizních organizací – ãlenÛ EBU. Konferenci pfiedsedal Bob Collins z RTE (Irská TV),
jeho místo-pfiedsedy byli Ingvar Bengtsson (SVT – ·védsko), Boris Bergant (RTVSLO – Slovinsko) a Gottfried
Langenstein (ZDF – SRN). âeská televize byla zastoupena programovou fieditelkou Annou Vá‰ovou a dal‰ími
v˘znamn˘mi programov˘mi pracovníky. Konference schválila pro tyto dva dny zasedání ob‰írn˘ program,
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EBU oceÀuje aktivitu âeské televize a její prestiÏ mezi sv˘mi ãleny a na základû dobr˘ch zku‰eností stále ãastûji
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zavádûní nov˘ch moderních technologií do televizního vysílání a stále aktivnûji se podílí na celkové ãinnosti unie.
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mentÛ na podporu vefiejnoprávního vysílání, spolupodepisuje mezinárodní standardizaãní dokumenty, t˘kající se
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RÛÏena JeÏková
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kter˘ zahrnoval jak posouzení zprávy o aktivitách Televizní komise, tak i programovou pfiípravu televizních
organizací k nadcházejícímu miléniu. V oblasti hudby to byly PísÀová soutûÏ Eurovize (Eurovision Song
Contest) a otázky banky dat v oblasti hudby, v oblasti festivalÛ pak takové festivaly, konající se pod zá‰titou
EBU, jako Prix Niki (EU), European Solidarity Festival (TVE) nebo Pompeii Day (RAI), v oblasti spolupráce
s UNESCO projekt Obrazovka bez hranic (Screen Without Frontiers), akce EU European Foundation for
Educational Multimedia and Audiovisual (Evropská nadace pro vyuÏití multimediálních a audiovizuálních
prostfiedkÛ pro vzdûlávací úãely) a mnoho jin˘ch. V˘znamnou souãástí konference byla profesionální diskuse
na téma Vysílání a multimédia (Broadcasting and Multimedia) o pronikání nov˘ch forem do ztvárnûní
televizních programÛ. Tato diskuse se setkala s velk˘m úspûchem a jistû bude mít své pokraãování i na

„

dal‰ích fórech EBU.
12. zasedání Production Management Committee (PMC) Evropské vysílací unie se konalo ve
dnech 24. aÏ 26. ãervna 1998 v Praze v hotelu Pyramida. Zasedání vedl pfiedseda PMC Maurizio Ardito (RAI
– Itálie). Zasedání se úãastnilo, kromû pfiedsedy, 12 ãlenÛ v˘boru z 9 zemí a 4 pfiedstavitelé stál˘ch orgánÛ
EBU. Jako ãlen v˘boru se zasedání úãastnil také pfiedstavitel âeské televize, ing. Milan Gazdík. PMC je jedním ze tfií základních útvarÛ patfiících pod Technickou komisi EBU a zab˘vajících se kompletní ‰kálou problémÛ audiovizuální techniky v televizi. Zasedání projednalo zprávu o ãinnosti svého v˘boru a pfiijalo na
vûdomí informaci o plenárním zasedání Technické komise a jeho rozhodnutích, t˘kajících se práce PMC.
Vût‰ina ãasu byla pak vûnována zprávám jednotliv˘ch projektov˘ch skupin, jichÏ má PMC ãtrnáct. KaÏdá
z projektov˘ch skupin se zab˘vá jedním z klíãov˘ch problémÛ nové souãasné i budoucí produkãní technologie a je jak˘msi v˘zkumn˘m stavebním kamenem produkãní technologie jako celku.

âinnost âeské televize na mezinárodním poli je v˘znamnou souãástí
plnûní jejího vefiejnoprávního poslání. Mezinárodní spolupráce je
zaloÏena na kontaktech s lidmi a na ‰ífiení politiky âeské televize
a její propagace na celém svûtû.

12. zasedání v˘boru Technické komise Evropské vysílací unie se konalo ve dnech 6. a 7. fiíjna
1998 v Praze v hotelu Forum. Toto v˘znamné zasedání jednoho z vrcholn˘ch orgánÛ EBU probíhalo za
mimofiádné úãasti a pozornosti âeské televize. Zasedání pfiedsedal dlouholet˘ pfiedseda Technické komise
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EBU a fieditel Institutu radiotelevizní techniky z Mnichova profesor Ulrich Messerschmidt, znám˘ téÏ svou
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angaÏovaností pfii splynutí OIRT a EBU v roce 1990. Úãastníky zasedání uvítal na polední schÛzce generální
fieditel âeské televize Jakub Puchalsk˘ a odpolední zasedání za âeskou televizi jako organizátora zasedání
zahájil fieditel pro strategick˘ rozvoj Gordon Lovitt. Vedle tradiãních zpráv o ãinnosti jednotliv˘ch fiídicích
v˘borÛ byla pfiedmûtem jednání hlavnû digitalizace a v‰echno, co s ní souvisí. Velká pozornost byla v diskusi
vûnována jedné z nejpalãivûj‰ích otázek dne‰ní doby, kterou je standardizace programového prostfiedí
budoucích digitálních pfiijímaãÛ, protoÏe pokud by se tak nestalo, budou dÛsledky trpût zejména diváci,
a o ty jde vefiejnoprávním televizím pfiedev‰ím. Diskutovalo se také o tzv. televiznímu systému s progresivním
rozkladem a standardním rozli‰ením, kter˘ by mûl divákovi snad poskytnout záÏitek, srovnateln˘ s televizí
s vysok˘m rozli‰ením (HDTV). Na konec zasedání se profesor Messerschmidt v souvislosti se sv˘m odchodem z funkce rozlouãil a popfiál svému nástupci Danielu Sauvet-Goichonovi (GRF/TDF – Francie) mnoho
úspûchÛ pfii nástupu do této v˘znamné funkce.

V˘znamnou událostí byl rovnûÏ Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, o nûmÏ podrobnûji hovofií
zvlá‰tní staÈ. I Evropská vysílací unie oceÀuje v˘znam této mezinárodnû uznávané a témûfi v˘jimeãné akce
a pro rok 1999 poÏádala pofiadatele festivalu o moÏnost uspofiádat v rámci festivalu nûkolika sv˘ch semináfiÛ
a dokonce i v˘roãní Plenárního zasedání Skupiny expertÛ EBU pro hudební a taneãní programy.
JiÏ v roce 1998 se zaãala pfiipravovat nûkterá dÛleÏitá mezinárodní setkání a zasedání pro rok
následující. Je to RELIGION ’99, konference EBU o náboÏenství, jejíÏ hostitelkou je jiÏ tradiãnû âeská televize a Praha. Konání této konference v pfiedveãer pfiechodu k novému tisíciletí má mimofiádn˘ kulturní
v˘znam a jejím pfiípravám se vûnuje mimofiádná pozornost.
Díky âeské televizi a úsilí pracovníkÛ Mezinárodních stykÛ se podafiilo úspû‰nou organizací mezinárodních konferencí a akcí a cílevûdomou propagací politiky âeské televize získat vysoké uznání ãlenÛ
EBU i dal‰ích organizací. Nové vedení velmi zdárnû navázalo na tradice úãasti v celosvûtovém hnutí vefiejnoprávních televizí Public Broadcasting International, jehoÏ je âeská televize jedním ze základních sloupÛ.
Díky politice a strategii âeské televize se nejenom evropské, ale i vzdálenûj‰í televizní organizace snaÏí
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navázat s âeskou televizí spolupráci.
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Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha
Jifií Vejvoda

fieditel festivalu

Pûtatfiicát˘ roãník festivalu, kter˘ za svÛj klikat˘ v˘voj nûkolikrát zmûnil tváfi, se po‰esté odehrál ve znamení
hudby a tance na televizní obrazovce. Konal se od 4. do 7. kvûtna a navázal na snahu z pfiedcházejícího
roku neuzavírat se jen do profesionálního ghetta, ale otevfiít se i ‰ir‰í vefiejnosti.
KaÏd˘ ze ãtyfi festivalov˘ch dnÛ mûl na Îofínû, kde se akce podruhé za sebou konala, svoji zfietelnû definovanou dominantu. Hned první den odpoledne patfiil prestiÏní Poctû Rafaelu Kubelíkovi, uspofiádané padesát let poté, co únorové události roku 1948 vyhnaly svûtoznámého dirigenta do emigrace.
Promítání nejzajímavûj‰ích ukázek z televizních pofiadÛ o Mistrovi taktovky uvádûli dirigentÛv syn, architekt
Martin Kubelík, a prezident Evropské vysílací unie a RafaelÛm pfiítel, profesor Albert Scharf. Jejich úãast byla
pro Zlatou Prahu nesporn˘m vyznamenáním.
Druh˘ den patfiil „mapování Marsu“, jak jsme spoleãnû pfiekfitili pokus – první svého druhu v novodob˘ch dûjinách festivalu – zaostfiit na stav hudby a tance na „v˘chodních“ obrazovkách a porovnat jej s tím,
k jak˘m v˘hrám a prohrám dospûl v této oblasti b˘val˘ Západ. Kulat˘ stÛl nazvan˘ East Meets West a pofiádan˘ ve spolupráci s Open Society Fund Praha se stal aÏ neãekanû podnûtn˘m fórem pro vzájemné poznání
tûch, ktefií se z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ potfiebují. O nápadech, technologii, penûzích a moÏn˘ch koprodukcích
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patfiil tfietí festivalov˘ den. Pocta Georgei Gershwinovi, kter˘ se narodil pfiesnû pfied sto lety, se podobnû

pofiadÛ ze svûta i od nás, vûnující se tak ãi onak buì osobnosti, ãi hudbû proslulého autora, kter˘ v sobû i ve
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a v˘sledkem byla nejen fiada podnûtÛ do budoucna, ale napfi. i konkrétní koprodukãní projekt mezi
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spolu diskutovali zástupci vefiejnoprávních i soukrom˘ch televizních stanic dfiíve rozdûlené Evropy –
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Nûmeckem a Estonskem, t˘kající se slavného soudobého skladatele Arvo Pärta.
Mluvû o skladatelích, jinému – a dluÏno fiíci, Ïe mnohem slavnûj‰ímu – velikánovi dvacátého století

jako pásmo o Kubelíkovi setkala s vfiel˘m ohlasem publika, které vychutnalo vzácné ukázky z televizních

sv˘ch partiturách jakoby pfieklenul svût na‰í doby: byl Îid, pocházel z Ruska a pfies Evropu se dostal do
Ameriky, kde od klasiky pfie‰el k jazzu.

Symfonick˘ orchestr âeského rozhlasu dirigoval Libor Pe‰ek, hráli klavíristé Igor Arda‰ev a Jan Simon.
V rámci tohoto veãera byly slavnostnû pfiedány ceny – palmu nejvy‰‰í si odnesl pofiad reÏiséra Larryho
Weinsteina Váleãné symfonie – ·ostakoviã proti Stalinovi, kter˘ mu moudfie pfiifikla sedmiãlenná mezinárodní porota, vedená b˘val˘m ‰éfredaktorem hudebních a dramatick˘ch pofiadÛ ZDF a pfiedsedou hudební
a taneãní skupiny EBU, Stefanem Felsenthalem.
Tento roãník MTF Zlatá Praha vyslal nepfiehlédnuteln˘ signál v‰em, ktefií si myslí, Ïe kultura a obrazovka nejsou protimluvem.

Snahou festivalu je neuzavírat se jen do profesionálního ghetta,
ale otevfiít se i ‰ir‰í vefiejnosti.

Ceny
Zlatá Praha

Zvlá‰tní uznání

Váleãné symfonie

MuÏi (Men)

– ·ostakoviã proti Stalinovi

Arts Council of England, Velká Británie

(The War Symphonies

ReÏie Margaret Williamsová

– Shostakovich against Stalin)
Rhombus Media, Kanada

KusPoKusu

ReÏie Larry Weinstein

âeská televize
ReÏie Michal Caban

ReÏie Pascal Magnin

Channel 4 Television, Velká Británie
ReÏie Angus MacQueen
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Television Suisse Romande, ·v˘carsko

(Dancing for Dollars – Bolshoi in Vegas)

Zimní cesta (The Winter’s Journey)
Channel 4 Television, Velká Británie
ReÏie David Alden

Zvlá‰tní cena
Vivaldi A.: âtyfii roãní období
(Vivaldi A.: The Four Seasons)
TV Company Tyumen-Region, Rusko
ReÏie Liudmila Gultiaeva

â T

Contrecoup

Tanec pro dolary – Bol‰oj v Las Vegas
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Právû jemu byl pak, na závûr ãtvrtého festivalového dne, vûnován Koncert pro Zlatou Prahu.
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V˘roba a technika
Vít Novotn˘

fieditel v˘roby a techniky

RÛznorodost a pestrost jednotliv˘ch útvarÛ v podfiízenosti fieditelství je témûfi strukturou samostatného podniku. V oddûlení pracují ryze technické profese s v˘razn˘m individuálním zamûfiením, ekonomické sloÏky,
realizaãní pracovníci a poskytovatelé sluÏeb – servisní úseky. Snahou tohoto rozmanitého souboru lidí je
naplÀovat poslání âeské televize tak, aby i poslední v fiadû pfii realizaci urãitého projektu dokázal bez uzardûní fiíci – „na tom jsem dûlal“.
V prÛbûhu roku 1998 do‰lo na fieditelství v˘roby a techniky k obmûnû managementu a struktury
nûkter˘ch útvarÛ. Novû vznikl útvar postprodukce slouãením obrazové a zvukové techniky, ze scénického
provozu se od‰tûpila osvûtlovací technika. V‰echny zmûny funkãního zafiazení byly motivovány zlep‰ením
funkãnosti systému.
Oddûlení produkãních sluÏeb zaji‰Èuje poskytování sluÏeb zahraniãním televizním organizacím
a tuzemsk˘m zákazníkÛm – pfieváÏnû v souvislosti s v˘robou a vysíláním pofiadÛ âeské televize. Z ãlenství
âeské televize v EBU vypl˘vá mimo jiné i poskytování redakãních, produkãních a technick˘ch sluÏeb vãetnû
zaji‰tûní vysílání akreditovan˘m korespondentÛm a ‰tábÛm ãlensk˘ch zemí, a to prÛbûÏnû, a zvlá‰tû pak pfii
velk˘ch akcích sportovních, kulturních a politick˘ch (napfi. MS, ME, svûtové poháry, evropské poháry,
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náv‰tûvy pfiedstavitelÛ cizích státÛ, v˘znamná kulturní a politická v˘roãí, volby). Cílem oddûlení je v maxi-
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mální mífie vyuÏívat volné kapacity âeské televize komerãním zpÛsobem i v budoucnosti, vzhledem k tomu,
Ïe finanãní pfiínos z poskytovan˘ch sluÏeb není zanedbateln˘.
Centrální dispeãink je mal˘ útvar pfiímo podléhající fiediteli v˘roby a techniky, kter˘ se podle úkolÛ
dûlí do nûkolika sloÏek: technická koordinace mezinárodních a vnitrostátních pfienosÛ, vstupní a v˘stupní
kontrola distribuce signálÛ CZECH LINK, provozní inÏen˘fii, kontaktní inÏen˘r EBU. V roce 1998 do‰lo k digitalizaci satelitního provozu v rámci EBU, technické prostfiedky jsou doplnûny na poÏadovanou kapacitu,
pomocné okruhy budou vyuÏívat novû vybudované sítû ISDN.
Servis realizaãních pracovníkÛ vznikl na základech útvaru realizaãních pracovníkÛ, jehoÏ podstatná ãást, ‰tábové profese, pfie‰la pod pfiímé vedení fieditele v˘roby a techniky. Servis realizaãních pracovníkÛ poskytuje sluÏby celému útvaru realizace, pfiedev‰ím v‰ak vedoucím v˘roby. Existence servisu
realizaãních pracovníkÛ úzce souvisí s existencí v˘robních ‰tábÛ v âeské televizi. UmoÏnûní pfiístupu na

mobilové SMS brány, telefonické spojení pfies ISDN, e-mail, vybavení produkcí mobilními telefony – to v‰e
jsou dÛleÏité technické prvky, které usnadÀují komunikaci.
InÏen˘ring televizní technologie bude velmi úzce souviset s procesem digitalizace v oblasti televizní technologie, ale i s technologick˘mi promûnami v rámci celé televize. V cílovém stavu by mûl útvar
mimo jiÏ zmínûn˘ch aktivit nabízet i bezv˘hradnou systémovou podporu serverovû pojatého prostfiedí ve
v‰ech fázích v˘roby i odbavování televizního signálu. ProtoÏe televize budoucnosti bude klást niÏ‰í nároky na
opravy technického zafiízení, ale naopak pfiinese kaÏdodenní problémy související s interoperabilitou, se
systémovou robustností, provozní kázní atd., bude potfieba poãítat s restrukturalizací pracovních ãinností.
InÏen˘ring televizní technologie v rámci celé âeské televize realizuje investiãní akce pfiibliÏnû kolem
120 – 130 mil. Kã roãnû a kusové investice ve v˘‰i pfiibliÏnû 100 mil. Kã roãnû.
Útvar postprodukce zaji‰Èuje komplexní technické postprodukãní sluÏby a primární studiovou
v˘robu. Postprodukce zaujímá v rámci âeské televize v˘znamnou a nezastupitelnou pozici. Vznikl v roce
1998, po nástupu nového vedení, slouãením dvou odborÛ – obrazové techniky a zvukové techniky.
Slouãením do‰lo k ekonomick˘m úsporám, to jest sníÏení poãtu zamûstnancÛ hlavnû v oblasti hospodáfiskoadministrativní a technicko-administrativní. Zaji‰tûna byla také daleko lep‰í organizace práce, umoÏÀující
nesrovnatelnû lep‰í vyuÏití v˘robních kapacit a varibialitu technologick˘ch zafiízení. V souãasné dobû probíhá etapa postupné digitalizace.
Pfienosová technika pfiedstavuje pro âeskou televizi provozní sloÏku zásadního v˘znamu.
Vzhledem k závaÏnosti úkolÛ, které toto oddûlení plní (neopakovatelné a v mnoha pfiípadech divácky pfiitaÏ-

zázemí âeské televize).
Útvar techniky objektu zpravodajství má za úkol zaji‰Èovat v˘robní a vysílací servis pro Redakci
zpravodajství, a to v tûsné souãinnosti s aktuálními událostmi na domácím i zahraniãním poli. Tyto poÏadavky
jsou plnûny s co nejmen‰ími ãasov˘mi prodlevami a v prÛbûhu cel˘ch 24 hodin. Dále tento útvar vzhledem
k charakteru své práce zaji‰Èuje prostfiednictvím svého vybavení provoz i pro jiná producentská centra
âeské televize, a to jak ve v˘robû, tak i v Ïivém vysílání (letní a zimní olympijské hry, sportovní MS a ME,
Liga mistrÛ). Jedním z hlavních kritérií pfii zpracování zpravodajsk˘ch i sportovních pfiíspûvkÛ je rychlost.
Z tohoto dÛvodu se jeví jako nejoptimálnûj‰í páskové médium, které umoÏÀuje nejrychlej‰í zpÛsob stfiihu bez
nutnosti pfiepisu na diskové médium. Vzhledem k poÏadované kvalitû a odolnosti záznamu je samozfiejmostí

s sebou nese pfiechod na novou technologii v˘roby, za‰kolení a v˘bûr pracovníkÛ a vytvofiení grafické podpory.
Od 1. 8. 1998 do‰lo k osamostatnûní stfiediska osvûtlovací techniky od scénického provozu.
V rámci osamostatnûní oddûlení do‰lo k v˘raznému zv˘‰ení efektivnosti práce. Osvûtlovací technika poskytuje
ve‰keré sluÏby, které jsou nezbytné pro realizaci pofiadÛ televizní nebo filmovou technologií. Máme pomûrnû
dobfie vybaven˘ svûteln˘ park, vlastní elektrocentrály, mobilní vozov˘ park je vybaven stmívacím a svûteln˘m
zafiízením, klasick˘mi svítidly a svítidly HMI. Cílem osvûtlovací techniky pro blízkou budoucnost je vybudovat
systém sluÏeb, kter˘ zaruãí plné uspokojení ve‰ker˘ch poÏadavkÛ produkcí a tvÛrãích pracovníkÛ.
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pouÏití digitálního formátu. Vzhledem k vazbû na souãasn˘ stav pfiipadá v úvahu formát Digital Betacam.
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V˘znam oddûlení vysílací techniky pro âeskou televizi spoãívá v samé podstatû ãinnosti tohoto
útvaru, kterou je odbavování programÛ âT1 a âT2 a tudíÏ prezentace v˘sledkÛ snaÏení celého podniku
vefiejnosti. Jedná se o ãinnost provádûnou v reálném ãase, doprovázenou v‰emi aspekty Ïivého vysílání,
jako jsou poÏadavky na bezchybné provedení v‰ech úkonÛ pfieváÏnû bez moÏnosti opravy, ãasto ve stresové situaci vyvolané ãasovou tísní a vzhledem k ãasovému rozloÏení vysílání i v extrémních ãasech.
Scénick˘ provoz âeské televize je jedin˘m zafiízením tohoto typu v âeské republice. Je schopen
vyrobit dekorace, zajistit v˘pravu (kost˘mní i rekvizitní) a ve spolupráci s osvûtlovací technikou tyto dekorace
nasvítit a pfiipravit je tak pro techniku a následné natáãení. Ostatní televizní spoleãnosti musí dûlat tyto práce
pfieváÏnû dodavatelsk˘m zpÛsobem. Chybí jim zejména dílny a sklady v˘pravn˘ch prostfiedkÛ. âeská televize má v tomto pfiípadû velkou v˘hodu spoãívající zejména v rychlosti obmûny dekorace a jejího vybavení.
Organizace práce a spolupráce jednotliv˘ch stfiedisek scénického provozu se podfiídila jediné my‰lence –
stát se kvalitní sluÏbou pro hlavní ãinnost âeské televize – v˘robu pofiadÛ. V minulosti nebylo jednoduché
tuto my‰lenku bez v˘hrady prosadit. Postupem doby a se zmûnou my‰lení lidí se toto krédo stalo skuteãností. Av‰ak do budoucna je tfieba tuto my‰lenku udrÏovat stále Ïivou a scénické sluÏby stále zlep‰ovat.
Provoz spoleãné techniky jako útvar provádûjící odborné ãinnosti v oblasti energetiky (silové
elektrotechniky, tepelné techniky, mechaniky) vznikl na základû poÏadavkÛ a nárokÛ âeské televize na komplexní rozsah v˘‰e uveden˘ch zaji‰Èovan˘ch provozních a údrÏbov˘ch ãinností, pfii splnûní podmínek vypl˘vajících z energetického zákona, jeho provádûcích vyhlá‰ek a vyhlá‰ek âEZ, PRE, SEI a v‰ech platn˘ch
pfiedpisÛ a norem.
V oblasti spojové techniky jsou uvádûna do provozu stále sloÏitûj‰í elektronická spojová zafiízení.
Komunikace byla zdokonalena pomocí telefonní ústfiedny dnes jiÏ napojené na ISDN systém a systému
mobiline k zefektivnûní volání do mobilní sítû. V pfiípravû je komunikaãní audiosystém.

Televizní studio Brno
Po intenzivním rozvoji technické základny âT Brno v minul˘ch letech bylo v roce 1998 snahou ãinnost technick˘ch provozÛ provoznû stabilizovat. Celostátní koordinace ãinnosti pfienosové techniky, zahrnující poÏadavky v‰ech tfií studií âeské televize, umoÏnila v âT Brno dosáhnout vysokého nasazení mobilní pfienosové
techniky. V oblasti zvukové postprodukce byla vyhodnocena jako nejv˘hodnûj‰í nabídka dodavatele obsahující audiostanici Audio Vision firmy Avid a reÏijní pult Yamaha O2R. Audiostanice vyuÏívá v˘mûnné pevné
disky, které budou vyuÏity pro fyzick˘ pfienos projektÛ nelineární stfiiÏnou a zvukov˘m pracovi‰tûm.
Pracovi‰tû bylo dokonãeno na poãátku roku 1998. Jako vhodn˘ nelineární obrazov˘ off-line systém byl vzhle-
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dem ke koncepci, která urãovala vytvofiení uceleného postprodukãnímu systému audio-video, a s pfiihlédnu-
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tím k v˘sledkÛm v˘bûrového fiízení na dodavatele zvukové postprodukce vybrán off-line systém MC 8000
firmy Avid. Na základû uzavfiené smlouvy s dodavatelem byl systém uveden do zku‰ebního provozu v polovinû ledna 1998.

Televizní studio Ostrava
Byly zakoupeny dal‰í digitální Betacamy v rámci systémové modernizace obrazov˘ch postprodukãních stfiiÏen. V rámci zv˘‰ení poãtu pofiadÛ s podtitulkováním bylo v Ostravû zprovoznûno editaãní pracovi‰tû na
podtitulkování regionálního vysílání (HW a SW). Do‰lo i k modernizaci mobilních souprav – s cílem získat více
primárních digitálních zdrojÛ byl pofiízen digitální kamkordér a dûlená souprava. Pro natáãení v exteriérech
a jako záloÏní zdroj byla zakoupena nová elektrocentrála Caterpillar Olympian GE 110 kW.

Strategie fieditelství v˘roby a techniky
âeské televizi se postupnû dafií modernizovat v˘robní základnu tak, aby mohla drÏet krok se zahraniãními
televizními spoleãnostmi, a to jak v ‰ífii, tak v kvalitû sluÏeb, které nabízí sv˘m divákÛm. K tomu nám pomáhají i mezinárodní kontakty, zejména s organizací EBU, kde âeská televize pÛsobí velmi aktivnû a kde je
zapojena i do fiídicích struktur.
âeská televize stojí v tomto období pfied fiadou velmi váÏn˘ch strategick˘ch rozhodnutí spojen˘ch
se ‰ífiením sv˘ch signálÛ. Tato rozhodnutí jsou o to nároãnûj‰í a sloÏitûj‰í, Ïe po technické stránce nové
moÏnosti distribuce a vysílání programÛ musí splnit jiÏ dnes pfiedpokládané v˘vojové trendy v dal‰ích cca 10
letech, kdy se poãítá nejen s roz‰ífiením programové nabídky a zaji‰Èováním dal‰ích sluÏeb, ale s komplexní
digitalizací distribuovaného a vysílaného signálu. Pokud si âeská televize jiÏ dnes nevytvofií u poskytovatelÛ
tûchto sluÏeb dostateãné moÏnosti, mohly by v budoucnu nastat problémy s jejich zavádûním. ProtoÏe se
âeská televize spolu s dal‰ími pfiedními ãleny EBU pfiihlásila k projektu DVB (Digital Video Broadcasting), je
tfieba komplexnû fie‰it nejen problémy primárních zdrojÛ digitálního televizního signálu, ale i otázky digitální
distribuce. Celé fie‰ení musí pak umoÏnit pfiechod na platformu digitálního terestrického vysílání.
Souãasn˘ systém primární distribuce je fie‰en kombinací satelitní digitální distribuce a analogov˘ch
mikrovlnn˘ch spojÛ. Toto fie‰ení bylo v minulosti zvoleno proto, Ïe âeské radiokomunikace, a. s. nebyly
schopny zajistit dopravu stereofonního a duálního zvukového doprovodu na vût‰inu vysílaãÛ. V neposlední
fiadû je tento model nutn˘ pro zaji‰tûní distribuce pro regionální vysílání v oblastech severní a jiÏní Moravy.
Mnohé z tûchto analogov˘ch spojÛ jsou ov‰em v souãasné dobû jiÏ na hranici své ekonomické Ïivotnosti;
i âeské radiokomunikace, a. s. potvrdily âeské televizi funkãnost stávajících analogov˘ch tras pouze do 30.
6. 1999. DÛvodem je fakt, Ïe pro pfienos signálÛ se vyuÏívají kmitoãty, které v rámci zaãlenûní âeské republiky do NATO nebude nadále pro civilní úãely moÏné vyuÏívat.
âeská televize proto zaãala hledat náhradní fie‰ení umoÏÀující do dal‰ího období zajistit kvalitní
distribuãní kanál, splÀující podmínky pro budoucí digitální distribuci a umoÏÀující zaãlenûní regionálního
vysílání jak na teritoriu Moravy, tak pfiípadnû i âech. Oproti souãasnému stavu navrhujeme vytvofiit pro
základní síÈ vysílaãÛ distribuãní síÈ zaji‰tûnou pozemními spoji, vysílaãe malého v˘konu a pfievadûãe pak
napojit na satelitní síÈ. ¤e‰ení vychází z pfiedpokladu, Ïe âeská televize bude produkovat signál ve standardu DVB-ASI a bude provozovatelem vlastního multiplexu. To vytváfií moÏnosti roz‰ifiování programové
nabídky v rámci zvoleného datového toku.
StûÏejní problematika spojená se satelitní distribucí signálu, kterou musí âeská televize neprodlenû
fie‰it, spoãívá v náhradû satelitu Kopernikus DFS–2 po vypr‰ení stávající smlouvy v dubnu roku 2000. Pro

nûn˘ch autorsk˘mi právy v rámci stávajících vysílacích kanálÛ, nebo provozem tzv. mezinárodního kanálu
sloÏeného z programÛ âT1 a âT2, na kter˘ se nevztahují autorská omezení (toto fie‰ení ov‰em pfiedpokládá
vznik tfietího programu a s tím spojené zv˘‰ené finanãní náklady jak ve v˘robû, tak i pfii distribuci signálu).
âeská televize se po vzoru ostatních vyspûl˘ch televizních spoleãností v prÛbûhu roku 1999 pfiipojí k úãasti
na pilotním projektu digitálního pozemního vysílání. Úkolem tohoto projektu je ovûfiení technick˘ch moÏností nového vysílacího standardu v podmínkách âeské republiky. Jak vypl˘vá ze zku‰eností zemí, kde je
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S otázkami technick˘mi pak souvisí i vyfie‰ení problému moÏnosti legálního pfiíjmu programÛ âT1
a âT2 v zahraniãí. ¤e‰ení se nabízí ve dvou rovinách, a to buì pouÏitím kryptování pouze u programÛ chrá-
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fie‰ení pfiicházejí v úvahu satelity v rozsahu 40 st. v˘chodnû aÏ po cca 10 st. západnû s elevací do 30 st.
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pozemní digitální vysílání jiÏ v pokusné podobû provozováno – Velká Británie, SRN, ·védsko a mnoho dal‰ích – pfiiná‰í tento zpÛsob pozemního ‰ífiení velkou fiadu v˘hod, a to jak v moÏnosti poskytování ‰ir‰ího
okruhu sluÏeb divákÛm vysíláním více kanálÛ, tak i v podstatném zv˘‰ení technické kvality vysílaného signálu, vãetnû zaji‰tûní bezproblémové moÏnosti mobilního pfiíjmu.
Pro vytvofiení podmínek pro úspû‰né zavádûní digitálního vysílání v âeské republice je zapotfiebí
vedle technick˘ch záleÏitostí vyfie‰it v˘znamné otázky legislativní. Pro ovûfiování technick˘ch podmínek
pozemního digitálního vysílání byly pfiedloÏeny âeské televizi prozatím dva projekty. Z dÛvodu nutnosti
dÛkladného strategického, ale i technického posouzení âeská televize prozatím nepfiistoupila na konkrétní
spolupráci se Ïádn˘m z pfiedkladatelÛ návrhu.

Technické vybavení âeské televize na konci roku 1998

Signály dvou programÛ âeské televize, âT1 a âT2, byly ze studia Praha distribuovány pfies satelit
ve formátu MPEG-2, nebo pozemní cestou k jednotliv˘m vysílaãÛm âesk˘ch radiokomunikací, a. s.,
odkud byly ‰ífieny k divákÛm v normû PAL D/K.

Vedle základního vysílání poskytovala âeská televize i tyto doplÀkové sluÏby:
• Teletext vysílan˘ na âT1 a Teletext Expres na programu âT2
• Skryté podtitulky u vybran˘ch pofiadÛ âT1 i âT2 na stranû 888 Teletextu
• Kódy VPS pro start domácích videorekordérÛ VHS
• MoÏnost zvukového doprovodu v módu mono – stereo – duo (pfii pfiíjmu vysilaãÛ âRa, a. s.,
které to umoÏÀují, nebo pfii satelitním pfiíjmu)

Pro v˘robu a odbavení sv˘ch pofiadÛ mûla âeská televize k dispozici následující technické kapacity:
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âT Praha

Vysílací technika

jednotliv˘ch signálovû dostupn˘ch vysilaãÛ âRa,

Odbavovací komplexy ODK1, resp. ODK2

a. s. Zde se také provádí zákonem uloÏen˘ záz-

PouÏívají se pro prÛbûÏné odbavování programÛ

nam vysílan˘ch programÛ na kazety.
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âeské televize, kaÏd˘ samostatnû pro jeden
z obou programov˘ch okruhÛ, tj. âT1 a âT2.

V˘stupní kontrola VK3
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V˘stupní kontroly VK1, resp. VK2

litní digitální distribuce CzechLink. Lze souãasnû

UmoÏÀují komplexní kontrolu vysílan˘ch signálÛ

kontrolovat 5 vysílan˘ch televizních programÛ

programu âT1 a âT2. Lze sledovat video, audio,

(Prima, Hallmark, âT1, âT2, Galaxie) a jeden ze

Teletext a VPS sloÏky vã. kontroly na odpovídají-

zvolen˘ch rozhlasov˘ch programÛ (âRo1, âRo2,
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Monitorovací pracovi‰tû spoleãného projektu sate-

cích mûfiicích pfiístrojích, dále monitorovat funkci

âRo3, RL/RFE nebo Proglas).
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Centrální dispeãerské pracovi‰tû
Provádí propojování, kontrolu a úpravu v‰ech

Stfiihová pracovi‰tû
•

obrazov˘ch, zvukov˘ch a dorozumívacích signálÛ
pfiicházejících do stfiediska âT Praha a odtud i

OFF LINE
nelineární stfiiÏny (Lightworks)

•

odcházejících, vã. sluÏeb pro externí zákazníky.

ON LINE
stfiiÏny A1 – A10

ReÏijní komplex RK13

Speciální technika

Pracovi‰tû urãené pro v˘robu pofiadÛ. V pfiípadû

Záznamová pracovi‰tû

potfieby slouÏí také jako záloÏní odbavovací kom-

Jsou osazena záznamov˘mi stroji tûchto formátÛ:

plex pro vysílání âT1 nebo âT2.

Pracovi‰tû vizuální prezentace
Je zaloÏeno na technologii nelineárního stfiihu
Avid.

•
•
•
•
•

jednopalcov˘ C
záznam D 3
analogová Beta
digitální Beta
S-VHS

Studiová technika

Pracovi‰tû filmov˘ch snímaãÛ

Studio KH 1

FS 01

•
•
•
•

4 studiové kamery BTS LDK 9/P

•

obrazová digitální reÏie BTS DD10
1 digitální Beta
1 jednopalcov˘ záznam (pfiíspûvkov˘)

Souãástí tohoto pracovi‰tû je filmov˘ snímaã Quadra a barevn˘ korektor Da Vinci.

FS 14

•

Souãástí tohoto pracovi‰tû je filmov˘ snímaã FDL 90.

Studio KH 2

•
•
•
•

4 kamery BTS LDK 9/P

FS 15

•

obrazová digitální reÏie BTS DD 10

Souãástí tohoto pracovi‰tû je filmov˘
snímaã FDL 90.

1 digitální Beta
2 jednopalcové záznamy (pfiíspûvkové)

Elektronická grafika

•

titulkovaã Floating Point

Studio KH 3

•
•
•
•

4 kamery BTS LDK 91
obrazová digitální reÏie BTS DD 10

Pracovi‰tû archivu

•

zafiízení pro pfiepis archivních materiálÛ

1 digitální Beta
1 digitální záznam D3

VPS 1

moÏno pouÏít i pro konference s moÏností napojení se na poãítaãovou síÈ pro kaÏdého úãastníka.

obrazová digitální reÏie BTS DD 10
1 digitální Beta

(Pokud se ‰táby podûlí o kamery, je moÏno pouÏít

VPS 2
Projekãní sál.

â T

•
•
•

5 kamer BTS LDK 10/P

1 9 9 8

Projekãní a pfiedvádûcí sál – stereo–dolby; sál je
Studio KH 4/5

Zvuková technika
Míchací komplexy 1 – 4

Studio RK 14

•
•

3 kamery LDK 93/9P
obrazová reÏie analogová BOSCH

•
•
•

Ruchové studio
Digitální editování
Ozvuãovací reÏie 1 – 4

V ˘ r o ã n í

kde se kamery stfiihají pouze ostfie.)

z p r á v a

obû studia souãasnû bez obrazové reÏie ve studiu 5,
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•

Hudební studio

•

reÏijní stÛl HARRISON série 10 B,

dotáãková verze: digitální Beta

fiízen˘ poãítaãem MACINTOSH II.X

kamera: Panasonic AQ 20

24stop˘ DASH formát STUDER

•

D 820 MCH

+ CH writer

kamera: LDK 91

•

Asynchronní reÏie

7x
kamkordér: digitální Beta

digitální reÏijní stÛl Yamaha PRO MIX 02

•
•

6x
kamkordér: Beta SP

audiostanice Soundscape SSHDR1

•

2x

kamera: SONY DVW-700

Dialogová studia
Filmov˘ pfiepis a míchaãky

Super slow motion
Souprava urãená pro kvalitní zpomalování zábûrÛ,

Pfienosová technika
Velké pfienosové vozy:

•

PV1 – PHILIPS SDI
kamery: 6x Philips LDK 20 S/P

zvlá‰tû pro úãely sportovních pfienosÛ.

•
•
•

kamera LDK 23 HS
VTR: PDR 200 Profile
vozidlo IVECO 4910

VTR: 3x DVW 500 P digitální Beta
1x PDR 100 Profile Hard Disc

•

PV5 – SONY PAL

Zvukové vozy a SNG:

•

Z1

•

Z2

•

Z3

kamery: 5x LDK 9/P
VTR: 2x SONY BVH 2000

Ozvuãování exteriérÛ a interiérÛ.

1x DVW 75 Beta SP

•

PV6 – PHILIPS PAL component
kamery: 3x LDK 91

Ozvuãení venkovních prostor + zahraniãní

VTR: 2x BCB 75 Beta SP

vysílání.

1x BCB 70

•

Pofiizování zvukov˘ch záznamÛ a ozvuãování.

•

PV10 – PHILIPS PAL

SNG
Mobilní stanice satelitních spojÛ MCL.

kamery: 3x LDK 90 triax
VTR: 1x SONY BVH 3100

•

1x BCB 75 Beta SP

3x Polyma 100 kW
2x Polyma 50 kW

VTR: 1x SONY BVH 2000

V ˘ r o ã n í

z p r á v a

â T

1 9 9 8

1x BCB 75 Beta SP
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Elektrocentrály

PV16 – SONY PAL
kamery: 3x LDK 91 triax

Jednokamerové pfienosové vozy:

•

•

3x
dotáãková verze: Beta SP
kamera: LDK 91

1x Caterpillar 75 kW

Redakce zpravodajství

Studiová technika

Záznamová technika

Studio 6 (136,7 m2)

V objektu zpravodajství je celkem 18

•
•

4x kamera SONY BVP 375 P

záznamov˘ch pracovi‰È; dále stfiihové pracovi‰tû

1x kamera SONY BVP 550

Bratislava a stfiihové pracovi‰tû Moskva.

ReportáÏní technika

Studio 7 (77,5 m2)

•

3x kamera SONY BVP 550 P

Zaji‰Èuje obrazov˘ a zvukov˘ materiál pro dal‰í
zpracování v objektu zpravodajství.

Studio 8 – virtuální studio (80 m )
2

•
•
•

4x kamera SONY

ReportáÏní soupravy

(1x BVP 500P, 3x BVP 550)

ReportáÏní skupina objektu zpravodajství ãítá

digitální obrazová reÏie

12 souprav, které podle poÏadavkÛ produkce

SONY DVS 7000

zaji‰Èují pfiedev‰ím pokrytí aktualitních

systém virtualního studia firmy RT-SET:

a sportovních zpravodajsk˘ch ‰tábÛ. Dále

– 1x grafické zafiízení

zaji‰Èují v˘robu ekonomického t˘deníku,

SILICON GRAPHICS-ONYX

publicistiky a materiálÛ pro ranní vysílání

– 2x grafické zafiízení

„Dobrého rána”. Pro pouÏití v místech, kde

SILICON GRAPHICS-O2

z nûjakého dÛvodu nelze pouÏít profesionální
reportáÏní techniku jsou k dispozici 2 digitální

Zvukové reÏie

kamkordéry formátu DV.

RZ 1 – 5
SlouÏí pro pfiípravu ozvuãení pofiadÛ, zvuková

Stálé trasy „Parlament“, „Vláda“ a „Senát“

hlasatelna.

Pro potfieby Redakce zpravodajství jsou
k dispozici 24 hodin dennû trasy z Poslanecké

Grafika
•
•
•

snûmovny, Senátu a Úfiadu vlády, které umoÏÀují

3x grafická stanice PAINTBOX

Ïivé vstupy, eventuálnû pfienos natoãen˘ch

firmy QUANTEL

materiálÛ do objektu zpravodajství. Trasy

1x animaãní zafiízení F.A.T.

z Parlamentu a z Úfiadu vlády jsou realizovány

firmy QUANTEL

mikrovlnn˘m spojem Alcoma, trasa ze Senátu je

2x stfiadaã obrazÛ PICTUREBOX

vedena laserov˘m spojem pfies optické vlákno.

DSNG vÛz

firmy GETRIS

2kamerov˘ vÛz vybaven˘ satelitní technikou pro

grafická stanice SILICON GRAPHICS-IRIS

odbavení signálÛ.

grafická stanice

Krajské a zahraniãní zpravodajské
redakce

SILICON GRAPHICS-OCTANE

Redakce zpravodajství má 10 krajsk˘ch redakcí

SILICON GRAPHICS-INDIGO

•

(Kolín, Hradec Králové, Ústí nad Labem, PlzeÀ,

Velín

Zlín, Olomouc, Cheb, Liberec, Tábor, âeské

SlouÏí pro kompletaci zpravodajsk˘ch relací.

Budûjovice) a 6 zahraniãních redakcí (Berlín,

Pracovi‰tû zahraniãní redakce, zvuková reÏie

Bratislava, Moskva, Var‰ava, Lond˘n, Brusel).

s hlasatelnou (natáãení komentáfiÛ a telefonátÛ)

V prÛbûhu roku 1999 vznikne zahraniãní redakce

a studio Velín.

v USA.

â T

grafická stanice

z p r á v a

•
•

grafická stanice STUDIO VENICE

V ˘ r o ã n í

•

1 9 9 8

firmy QUANTEL
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Televizní studio Brno

Studiová technika
Studio A – 270

m2 (lze

Grafika
vyuÏít i dal‰í plochy 200

m2 se sníÏen˘m stropem) . Studio s digitálním

Grafické pracovi‰tû
Pfiíprava grafiky pofiadÛ – scanování obrázkÛ, 2D

reÏijním zpracováním 6 kamer. Zvukové zpracování

a 3D animace – morfing; úprava pfiinesen˘ch mate-

2 x 12 vstupÛ stereo ze studia, ãtyfi externích

riálÛ pro stfiih; moÏná je i pfiíprava grafiky pro tisk.

vstupÛ a 3x mgf mono.

Kompoziãní grafické pracovi‰tû

Studio B – 70 m2 (s pozadím pro chromakey),

Úprava a editace videa a grafiky v nelineárním pro-

digitální reÏijní zpracování 3 kamer. Zvukové

stfiedí v nekomprimované kvalitû; kompozice neo-

zpracování 2 x 6 vstupÛ stereo ze studia, ãtyfi

mezeného poãtu stop, animace prolínání vrstev,

externích vstupÛ a 3x mgf mono; ãtecí zafiízení.

klíãování, masky, mnoho efektÛ s vrstvami a maskami; vytváfiení 2D a 3D animací; vytváfiení znûlek,

Odbavovavcí pracovi‰tû
Odbavovací pracovi‰tû 1
ReÏijní zpracování a odbavování souvisl˘ch programov˘ch blokÛ, jednotliv˘ch pofiadÛ i dílãích
pfiíspûvkÛ jak do celostátních, tak i mezinárodních

pfiedûlÛ a krátk˘ch blokÛ, kde je poÏadována
nároãná grafika.
Pfienosné grafické zafiízení
Titulky a grafika pofiadÛ vyrábûn˘ch ve studiu nebo
na pfienosovém voze.

sítí; programová spolupráce s jin˘mi studii; pro
regionální vysílání je vybaveno dálkov˘m stfiihem

Záznamová technika

sítû pfiíslu‰n˘ch vysílaãÛ.

TMZ 1

Odbavovací pracovi‰tû 2

Projekce a pfiepisy záznamÛ formátu Betacam SP

Odbavování pofiadÛ sdruÏen˘m ovládáním obrazu

na VHS. Je také moÏné odbavit a zaznamenat

a zvuku (pouze ostr˘ stfiih); dálkové ovládání stfiihu

pfiíspûvky po trase. Dále lze vyuÏít trikové moÏnosti

sítû pfiíslu‰n˘ch vysílaãÛ pro regionální vysílání.

reÏie FOR A.
TMZ 2

Zvuková technika

tulkÛ; v˘roba vysílací diskety EBU pro skryté podti-

reÏii a studiu B

tulky nebo diskety pro titulky; projekce kazet BVU.

Natáãení dialogÛ a sborÛ po smyãkách na osmi-

TMZ 3

stop˘ jednopalcov˘ magnetofon.
Zvukov˘roba Typos 1
Zvukové dokonãovací práce pofiadÛ zaznamena1 9 9 8

n˘ch na formátu D3; hlasatelna o plo‰e 16 m2.
Zvukov˘roba Typos 2
Zvukové dokonãovací práce pofiadÛ

â T

zaznamenan˘ch na libovolném formátu TMZ.
Zvukové dokonãovací práce na audiostanici Avid

V ˘ r o ã n í

z p r á v a

v synchronním reÏimu s obrazem v reÏimu
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Nasazení a editace podtitulkÛ nebo skryt˘ch podti-

Postsynchronní pracovi‰tû ve zvukové

Audiovision V 4.1 a Pro Tools V 4.1; hlasatelna
o plo‰e cca 16 m2.

Zpravodajská elektronická stfiiÏna. Jednoduch˘
ostr˘ stfiih z formátÛ Betacam SP, BVU na Betacam
SP. Pfiepisy Betacam SP, BVU na VHS i s vloÏen˘m
time–codem.
TMZ 4
Zpravodajská elektronická stfiiÏna. Jednoduch˘
ostr˘ stfiih z formátÛ Betacam SP, BVU, S-VHS
a VHS na Betacam SP. Odbavování pfiíspûvkÛ po
trase.
TMZ 5
Víceformátová stfiiÏna – master formát digitální
Betacam. Stfiih s reÏijními pfiechody z formátÛ D3,
digitální Betacam a Betacam SP; 2D a 3D efekty;
on–line stfiih podle stfiihov˘ch soupisek EDL na dis-

ketû z pracovi‰È TMZ 9 a TMZ 10; titulkování

Standardní vybavení vozu umoÏÀuje pofiizovat

a vkládání grafiky; zpracování ãtyfi zvukov˘ch

záznam formátu D3 ze dvou kamer AQ 20 nebo

kanálÛ.

vnûj‰ích zdrojÛ na jeden záznamov˘ stroj AJ-D350

TMZ 6

s moÏností ostrého stfiihu. Dále pak pfiímé vysílání

Vysílací a univerzální pfiepisové pracovi‰tû.

(odbavování) pofiadÛ s vyuÏitím dvou kamer

Vysílání a záznam formátu D3, digitální Betacam,

a spolupráci s dal‰ími pfienosov˘mi vozy v kompo-

Betacam SP, obrazov˘ M-O disk; spolupráce se

zitní soustavû PAL.

studii A a B; vzájemné pfiepisy mezi formáty; spo-

BO 10

lupráce s kazetov˘m pracovi‰tûm.

Dvoukamerov˘ pfienosov˘ vÛz se záznamem.

TMZ 7

Pfienosov˘ vÛz mÛÏe pofiizovat záznam dvûma

Záznamové, pfiepisové a vysílací pracovi‰tû.

záznamov˘mi stroji formátu digitální Betacam

Vysílání a záznam formátÛ D3 a M-O; odbavování

s identick˘m â¤K ze dvou kamer SONY DXC-30.

pfiíspûvkÛ; propojení strojÛ D3 a M-O do technolo-

Pfienosov˘ vÛz dále umoÏÀuje odbavovat pofiady

gické fiídící sítû.

pfiímo, nebo spolupracovat s dal‰ími PV. Má

TMZ 8

vlastní elektrocentrálu a je uzpÛsoben pro vysokou

Elektronická stfiiÏna D3. Stfiih s reÏijními pfiechody

prostupnost v terénu.

vãetnû digitálních (Aladin) a titulkování. Propojení

BO 1 a BO 2

jednoho stroje do technologické fiídící sítû.

Jednokamerové soupravy (kamkordér AJ D310).

TMZ 9

Zafiízení slouÏí pro zaji‰tûní v˘roby pofiadÛ, nava-

Nelineární stfiih s moÏností pouÏití velkého

zuje na technologie formátu D3.

mnoÏství reÏijních operací mezi nûkolika stopami:

R1 – R6

prolínání, triky (wipe), digitální operace 2D a 3D;

ReportáÏní soupravy Betacam. Kamkordér se

barevné korekce a titulkování; editace zvuku aÏ

záznamem formátu Betacam je sestaven z kamery

v 16–ti stopách; pfienos grafick˘ch dat pfies

SONY DXC-D30 a záznamu SONY PVV-1A.

grafickou datovou síÈ.

R7

TMZ 10

Samostatná kamera s pfienosn˘m záznamem for-

Nelineární stfiih v kvalitû off-line s moÏností
velkého mnoÏství reÏijních operací. MoÏnost

mátu D3 – kamera Panasonic AQ-11D, záznamové
zafiízení portable Panasonic AJ-D320.

editace materiálÛ 24/25 oken za sekundu (filmové

R 8, R9

projekty); pfienos grafick˘ch dat pfies grafickou

Kamkordér se záznamem formátu Betacam –

datovou síÈ.

kamera SONY DXC-637, záznam SONY PVV-3A.
RDV

pofiadu v soustavû PAL, moÏnost spolupráce
s rÛzn˘mi typy pfienosov˘ch vozÛ a televizních
pracovi‰È.
5x kamera Panasonic AQ11/20

BO 6
Zvukov˘ pfienosov˘ vÛz. Samostatné mobilní zvu-

1 9 9 8

V‰echny druhy ãinností k v˘robû komplexního

DCR-VX1000E.

kové pracovi‰tû pro zpracování stereosignálÛ
a ozvuãování. Vestavûné zafiízení je sv˘mi moÏnostmi na úrovni studiové zvukové reÏie.

obrazové reÏijní zafiízení GVG-200P

Mobilní zvukové zafiízení

zvuková reÏie Studer 963 (24 vstupÛ).

Pfiedstavuje rozsáhl˘ soubor zvukového zafiízení

záznamové zafiízení formátu D3, typ AJ-D350.

slouÏící pro v˘robu pofiadÛ, kter˘ v sobû zahrnuje

BO 7

mikroporty, mikrofony, mixáÏní pulty, ozvuãovací

Dvoukamerov˘ pfienosov˘ vÛz se záznamem.

zafiízení apod.

â T

Pûtikamerov˘ pfienosov˘ vÛz se záznamem.

s digitálním záznamem formátu DV, typ SONY

z p r á v a

BO 8

ReportáÏní minisouprava DV. Malá kamera

V ˘ r o ã n í

Pfienosová technika
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Televizní studio Ostrava
Studiová technika

•

Studio 1 – 120 m2
Studio 2 – 160 m2

•

Studio 3 – 300 m2 – vyuÏívá se jen pfienosov˘m
zpÛsobem jako sál
RK – ReÏijní komplex SONY

•
•
•
•
•
•
•

4x SONY BVP 90P s transfokátorem FUJINON
1x SONY BVP 7 AP, objektiv CANON

komponentní videoreÏie GRASS VALLEY 200 2 CV
(20 vstupÛ)
pomocná videoreÏie PAL GEMINI 3 (4 vstupy)

digitální reÏie DVS 8000 C

záznam – 1x SONY BETA SP BVW – 75P, 4kaná-

digitální efekt DME 5000

lov˘ HD záznam TEKTRONIX Profile PDR 200

2x kamera BVP 375 WP

stereo zvukov˘ pult Soundcraft Venue II (28

2x kamera BVP 90 WP – formát 4:3 i 16:9

vstupÛ)

záznamy – 3x Betacam SP

2KPV

zvuková reÏie Soundcraft Delta AVE

Dvoukamerov˘ pfienosov˘ vÛz (Mercedes Benz),

1x filmov˘ snímaã BOSCH FDL 60 na 16

moÏnost 3. kamery.

a 35 mm

•

1x digitální kamera SONY BVP 550 P
s objektivem FUJINON A 10 x 4,8

Záznamová technika

•

1x digitální kompakt SONY DVW 700 WSP

TMZ 1

reÏie GVG 110 CV

Pfiepisové pracovi‰tû. PouÏívá rÛzné záznamové

záznamy BETA 75, portable 50P, portable digi

stroje poãínaje Betacam SP a digitální Betou

BVW – 250P

a konãe 2“ AMPEX a VHS.

zvuková reÏie SONY MXP – 61 (12 vstupÛ)

TMZ 2 a TMZ 3

VSB1 – VSB4

Páskové stfiiÏny Beta (SP i digitální). Editing con-

Kompaktní vyloÏené soupravy – kamkordér SONY

troller ACE 25, reÏie VISTA, titulkovaã PESA.

BVW 507, tj. kamera BVP 7 a záznam BETA BVW –

TMZ 4

5P s pfiíslu‰enstvím.

Pfiepisové a vysílací pracovi‰tû – stroje Beta SP

RPV1 – RPV3

a digitální Beta.

ReportáÏní zpravodajské soupravy (kamkordéry) –

PD1, PD2

kamera DXC 53, záznam BVW 5 s pfiíslu‰enstvím.

Off-line pfiípravny dat se stroji S-VHS

RPV4

záznamem BVW 5.

editaãní poãítaã pro vkládání skryt˘ch podtitulkÛ.

DVK1 a DVK2

PD4 a PD5

Mal˘ digitální kamkordér SONY DCR –VX 1000
E pro potfieby zpravodajství a dokumentaristiky.

1 9 9 8

4. reportáÏní zpravodajská souprava BVP – 7A se

Off-line pfiípravna se stroji U-matic a VHS, zároveÀ

Nelineární off-line stfiiÏny s diskovou pamûtí

ENG1 a ENG2

Zvuková technika

â T

PD3

Zpravodajské stfiiÏny.

ZVV1, ZVV2

(54 GB a 108 GB) na bázi Avid Media Composer 8000.

V ˘ r o ã n í

z p r á v a

•
•
•
•
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3 stroje BETA fiady PVW

Digitální audiostanice na bázi PRO TOOLS III

stfiihová jednotka BVE 600

(8 vstupÛ). PouÏívá zvukov˘ pult SOUNDCRAFT

titulkovaã

DC 2000 (24 kan), U-matic BVU 900 a mnoho dal-

zvuk Soundcraft

‰ích spolupracujících zvukov˘ch zafiízení.
ZVVAs

Pfienosová technika

Asynchronní pracovi‰tû zvukov˘roby na pfiepisy

PV1

a zpracování zvuku z rÛzn˘ch zvukov˘ch zdrojÛ.

Velk˘ pfienosov˘ vÛz (5 kamer – vÛz LIAZ),

PouÏívá aktivní reprosoustavy GENELEC 1031 A.

moÏno roz‰ífiit na 6 kamer.

Archiv a programové fondy

Útvar archivu a programov˘ch fondÛ âeské televize (APF âT) zaji‰Èuje jednotn˘ zpÛsob odborné správy
písemn˘ch, zvukov˘ch a audiovizuálních záznamÛ na v‰ech typech nosiãÛ, vyroben˘ch nebo jinak získan˘ch pro potfieby vysílání âeské televize v Praze. NejdÛleÏitûj‰í ãást archivních fondÛ âeské televize tvofií
audiovizuální záznamy, na nichÏ je v APF uloÏeno zhruba 170 000 titulÛ.
Od roku 1953 zaãal archiv shromaÏìovat 16mm a 35mm filmy, písemné dokumenty, scénáfie a diapozitivy. S postupem ãasu a rozvojem televizní technologie pfiib˘valy v archivu záznamy na telerecordingu,
telemagnetickém záznamu a fonopásky. S rozvojem digitální technologie se stále více pouÏívají nosiãe digitální. Ve‰keré audiovizuální a zvukové nosiãe jsou uloÏeny na cca 2200 metrech ãtvereãních depozitáfiÛ, vût‰inou v optimálních klimatick˘ch podmínkách, informace o tûchto záznamech plní 3 základní archivní
databáze.
V na‰ich fondech jsou uloÏeny záznamy pÛvodní televizní tvorby literárnû dramatické, hudební,
zábavné, zpravodajské, dokumentární, publicistické a vzdûlávací a záznamy sportovních relací.
Záznamy byly a dosud mnohdy jsou pfiedávány do archivu nedostateãnû zdokumentovány, coÏ
velice ztûÏuje pozdûj‰í tvorbu re‰er‰í, vyhledávání pofiadÛ nebo konkrétních obrazov˘ch zábûrÛ potfiebn˘ch
pro v˘robu a vysílání televizního programu. Hlavní odborná ãinnost pracovníkÛ archivu se tedy soustfieìuje
na podrobnou a pfiesnou dokumentaci fondu, vkládání tûchto informací do databází, re‰er‰ní a informaãní
sluÏbu. Audiovizuální záznamy jsou vyuÏívány jak tvÛrãími skupinami a redakcemi k v˘robû stfiihov˘ch a skládan˘ch pofiadÛ, tak zájemci mimo âeskou televizi, coÏ jsou zejména ãeské i zahraniãní televize, rÛzné instituce, diváci, studenti, badatelé, Ïurnalisté, autofii publikací atd. Archivní televizní záznamy jsou ale vyuÏívány
zejména k reprízovému vysílání v âeské televizi.
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Vít Charous, vedoucí Archivu a programov˘ch fondÛ
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Pokrytí území âR signálem âT1 a âT2

âT1

âT2

oblasti se sníženou kvalitou signálu

oblasti nepokryté signálem

âeská televize realizuje televizní vysílání prostfiednictvím sítû vysílaãÛ spoleãnosti âeské radiokomunikace, a. s.,
nûkolik lokálních TV pfievadûãÛ provozují soukromé subjekty s oprávnûním pro tuto ãinnost. Jak z pfiiloÏen˘ch ãísel vypl˘vá, hlavní pozornost je vûnována dokr˘vání oblastí s nedostupností signálu programu âT2,
resp. zvy‰ování kvality jeho pfiíjmu zvlá‰tû v hornat˘ch oblastech. Vzhledem k tomu, Ïe tyto nové pfievadûãe
sv˘m signálem zasahují men‰í oblasti, nebo v dal‰ích místech dochází k zlep‰ení pfiíjmov˘ch podmínek,
neprojevuje se tento nárÛst nijak zfietelnû v procentu pokrytí území.
Dal‰í pokrytí vedle klasického, tj. terestriálního pfiíjmu je dosahováno satelitní cestou. Po sníÏení
cen digitálních satelitních pfiijímaãÛ dochází v druhé polovinû roku 1998 k pomûrnû znaãnému nárÛstu poãtu
tûchto pfiijímaãÛ u divákÛ a tím k dal‰ímu zv˘‰ení poãtu divákÛ âT1 a âT2. Tento zpÛsob pfiíjmu se do dal-
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‰ích let bude nadále roz‰ifiovat a umoÏní kvalitní pfiíjem programÛ takfika na celém území âeské republiky.
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Vysílaãe âeské televize
âT1

kanál

mono / stereo

Brno

29

M

dal‰ích 418 pfievadûãÛ a program âT2 dal‰ích

Brno-mûsto

35

M

214 pfievadûãÛ.

âeské Budûjovice

39

M

Údaj: âeské radiokomunikace, a. s.

DomaÏlice

41

M

Fr˘dek-Místek

37

M

âT2

33

S

Bene‰ov

45

M

22

S

Brno

46

S

Cheb

36

M

Brno-mûsto

52

M

Chomutov

52

M

âeské Budûjovice

49

S

Jáchymov

38

S

DomaÏlice

12

M

Jeseník

36

M

Hradec Králové

57

S

Jihlava

25

M

Cheb

53

S

Kdynû

36

M

Chomutov

35

S

Klatovy

22

M

Jeseník

50

S

Liberec

31

S

Jihlava

42

S

Mikulov

26

M

Karlovy Vary

21

M

Nov˘ Jiãín

34

M

Klatovy

58

S

Olomouc

33

M

Liberec

43

S

Ostrava

31

M

Mariánské Láznû

52

M

Pacov

36

M

Ostrava

51

S

PlzeÀ

31

S

PlzeÀ

48

S

PlzeÀ-mûsto

34

M

PlzeÀ-mûsto

27

M

Praha

26

S

Praha

53

S

Praha-mûsto

51

S

Praha-mûsto

41

S

Praha-Strahov

32

M

Pfiíbram

29

M

Rychnov nad KnûÏnou

28

M

Su‰ice

52

M

Su‰ice

35

M

Svitavy

58

S

Svitavy

24

M

·umperk

32

M

·pindlerÛv Ml˘n

21

M

Trutnov

40

S

Tábor

27

S

Tfiebíã

45

S

Trutnov

23

M

Uhersk˘ Brod

47

M

Tfiebíã

28

M

Ústí nad Labem

50

S

Tfiinec

26

M

Vala‰ské Klobouky

42

M

Ústí nad Labem

33

S

Vala‰ské Mezifiíãí

49

S

Vala‰ské Klobouky

25

M

Vimperk

47

S

Vala‰ské Mezifiíãí

27

M

Votice

56

S

Vimperk

32

M

Vsetín

40

M

Votice

30

M

Zlín

51

M

Vsetín

28

S

Îìár nad Sázavou

49

S

Zlín

22

M

Îìár nad Sázavou

32

M

â T

Hodonín
Hradec Králové

z p r á v a

mono / stereo

V ˘ r o ã n í

kanál

1 9 9 8

Program âT1 vedle základní sítû vysílaãÛ ‰ífií
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Vysílaãe âT1 uvedené do provozu v roce 1998
Název vysílaãe

Vysílací kanál

Vyzáfien˘ v˘kon (dBW)

Uvedení do provozu

Bûlá u Jevíãka

28

7,78

1. 12. 1998

Leskové

45

7,78

21. 8. 1998

·títná nad Vláfií

24

13,00

4. 12. 1998

StráÏn˘

31

17,00

26. 3. 1998

Trutnov

23

56,00

1. 12. 1998

Vyzáfien˘ v˘kon (dBW)

Uvedení do provozu

Celkem 1 vysílaã základní sítû a 4 vysílaãe malého v˘konu.
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Vysílaãe âT2 uvedené do provozu v roce 1998
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Název vysílaãe

Vysílací kanál

Bûlá u Jevíãka

45

7,78

1. 12. 1998

Bene‰ov nad Plouãnicí

42

16,23

24. 11. 1998

Bû‰iny

37

8,00

19. 5. 1998

Boleradice

57

7,60

22. 12. 1998

Bfiezová u Karlov˘ch VarÛ

28

10,00

6. 2. 1998

Bu‰ín

34

11,76

27. 7. 1998

Bystfiice nad Pern‰tejnem

51

10,41

28. 5. 1998

âeská âermná

50

10,00

20. 11. 1998

âeská Kamenice

41

15,10

2. 10. 1998

Dlouhomilov

43

15,10

24. 11. 1998

Dobfiív

45

14,00

14. 8. 1998

Dolní DvÛr

49

13,00

9. 12. 1998

Dolní RoÏínka

56

13,00

2. 7. 1998

HavlíãkÛv Brod

55

15,10

7. 12. 1998

Hejnice

59

13,00

15. 12. 1998

Horní Blatná

44

14,15

3. 7. 1998

Ho‰tejn

52

15,00

18. 9. 1998

Hranice u A‰e

44

14,47

7. 7. 1998

Kamenice

52

10,00

29. 5. 1998

Kamenick˘ ·enov

47

10,00

2. 10. 1998

Karlovice

33

10,79

16. 4. 1998

Loket

58

6,99

7. 4. 1998

Louãná nad Desnou

48

14,50

14. 5. 1998

Machov

56

10,00

9. 12. 1998

Malá Morávka

27

13,00

1. 12. 1998

Merklín

42

7,78

11. 2. 1998

Nejdek

50

12,00

4. 8. 1998

NiÏbor

32

7,78

1. 11. 1998

Nové Hamry

52

10,00

23. 12. 1998

PotÛãky

28

7,78

3. 7. 1998

Rakovník-mûsto

42

13,00

10. 2. 1998

Ratibofi

57

14,31

5. 11. 1998

·tûchovice

44

10,00

1. 9. 1998

·títná nad Vláfií

51

10,00

4. 12. 1998

Strání-Kvûtná

52

20,00

13. 5. 1998

StráÏn˘

58

17,00

26. 3. 1998

Stfiíbrná

47

6,99

6. 4. 1998

Su‰ice

52

50,00

1. 8. 1998

Trmice

60

10,41

23. 11. 1998

Velká nad Veliãkou

38

11,00

22. 12. 1998

Vítûjeves

48

13,00

1. 8. 1998

Vla‰im

47

6,99

15. 9. 1998

Zajeãov

57

13,00

16. 11. 1998

Îelezn˘ Brod

46

10,00

16. 11. 1998
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Celkem 1 vysílaã základní sítû a 43 vysílaãÛ malého v˘konu.
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Hospodáfiská a komerãní ãinnost âeské televize

V˘sledky hospodafiení

138

Michael Kralert
Televizní poplatky

150

Eva Dubová
Telexport

154

V ˘ r o ã n í

z p r á v a

â T

1 9 9 8

Denisa ·trbová
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V˘sledky hospodafiení âeské televize za rok 1998
Michael Kralert

finanãní fieditel

âeská televize byla zfiízena zvlá‰tním zákonem (zák. ã. 483/1991 Sb.) k 1. 1. 1992 jako právnická osoba,
která hospodafií s vlastním majetkem. Stát pfiitom neodpovídá za závazky âeské televize. âeská televize se
ze zákona nezapisuje do obchodního rejstfiíku.
Hlavními zdroji financování âeské televize jsou v˘nosy z televizních poplatkÛ a pfiíjmy z podnikatelské ãinnosti. Rozsah podnikání pfiitom vypl˘vá ze zákona tak, Ïe musí b˘t v souladu s jejím posláním.
Posláním âeské televize je pfiitom poskytovat objektivní, ovûfiené, v‰estranné a vyváÏené informace pro svobodné vytváfiení názorÛ, rozvíjet kulturní identitu ãeského národa a národnostních a etnick˘ch men‰in
v âeské republice, zprostfiedkovávat ekologické informace, slouÏit vzdûláváním v˘chovû mladé generace
a pfiispívat k zábavû divákÛ.
Vzhledem k zákonnému rámci rozsahu podnikání vykonává âeská televize podnikatelskou ãinnost
zejména v oblasti vysílání reklamy, sponzorovan˘ch pofiadÛ, teletextu a teleshoppingu, v˘roby pofiadÛ,
poskytování sluÏeb pfii v˘robû pofiadÛ a dal‰ích souvisejících sluÏeb a prodeje práv. V˘nosy z komerãních
aktivit âeské televize v roce 1998 ãinily cca 35,1 % skuteãnû dosaÏen˘ch v˘nosÛ.
Rozhodující v˘nosovou poloÏkou v rozpoãtu âeské televize v‰ak jsou v˘nosy z televizních poplatkÛ,
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které ve sledovaném období roku 1998 tvofiily cca 64,9 % skuteãnû dosaÏen˘ch v˘nosÛ. V˘‰e placení a dal‰í
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otázky t˘kající se televizních poplatkÛ jsou upraveny zvlá‰tním zákonem (zák. ã. 252/1994 Sb., ve znûní zák.
ã. 135/1997 Sb.).

1. V˘nosy
Celkové rozpoãtové a skuteãné v˘nosy a podíl organizaãních souãástí âeské televize na nich byly v roce
1998 následující:

v tis. Kã
skuteãné v˘nosy

4 634 334

rozpoãtové v˘nosy

4 463 214

pfiekroãení rozpoãtu v˘nosÛ

+ 171 120

podíl na skuteãn˘ch v˘nosech:
âT v Praze

88,5 %

4 103 861

TS Brno

6,3 %

290 210

TS Ostrava

5,2 %

240 263

Celkov˘ objem v˘nosÛ v roce 1998 ãinil 4 634 334 tis. Kã, coÏ pfiedstavuje zlep‰ení oproti roku
1997 o 432 129 tis. Kã, tj. o 10,3 %; rozpoãet roku 1998 byl pfiekroãen o 171 120 tis. Kã (o 3,8 %).
Hlavním zdrojem pfiíjmÛ âeské televize jsou v˘nosy z televizních poplatkÛ, které v roce 1998
dosáhly 3 008 110 tis. Kã, tj. 64,9 % celkového objemu v˘nosÛ. NárÛst oproti roku 1997 o 470 945 tis. Kã
ovlivnilo celoroãní promítnutí zv˘‰ení televizního poplatku na 75 Kã mûsíãnû od 1. 7. 1997. V prÛbûhu roku
v‰ak do‰lo ke sníÏení poãtu evidovan˘ch pfiijímaãÛ o 51 658 a v dÛsledku toho se o 11 890 tis. nepodafiilo
realizovat plánované v˘nosy. V závûru roku bylo podle údajÛ uveden˘ch v mûsíãním vyúãtování pfiedepsan˘ch a vybran˘ch poplatkÛ âeskou po‰tou evidováno 3 409 468 televizních pfiijímaãÛ, ze kter˘ch cca 3 %
stanoven˘ poplatek neplatí.
Dal‰í v˘znamnou ãást v˘nosÛ tvofií trÏby z podnikatelsk˘ch aktivit, které pfiedstavují podstatnou
sloÏku financování ãinnosti âeské televize.
Jejich sloÏení je následující:
TrÏby za vysílání reklamy, teleshoppingu a teletextu zúãtované v ãástce 1 087 213 tis. Kã
zaznamenaly oproti roku 1997 zv˘‰ení o 179 213 tis. Kã, a to jednak v souvislosti s pfienosy z mimofiádn˘ch
sportovních akcí (ZOH Nagano, MS v kopané), jednak zmûnou metodiky úãtování brutto v˘nosÛ a dÛsledn˘m koordinováním ãinnosti s agenturou IP, která zaji‰Èuje pro âeskou televizi prodej vysílacích ãasÛ. Jejich

vysílání teleshoppingu

16 394

vysílání teletextu

13 003

V˘nosy za vysílání sponzorovan˘ch pofiadÛ dosáhly 93 007 tis. Kã, tj. o 28 877 tis. Kã více oproti
minulému období, zejména v souvislosti s vysíláním pfienosÛ z v˘znamn˘ch sportovních událostí, ke kter˘m
se ve spolupráci se spoleãností IP podafiilo zajistit sponzory.
Zlep‰ení oproti roku 1997 o 6 288 tis. Kã zaznamenaly i v˘nosy za v˘robu pofiadÛ pro a. s. Sazka
realizované ve v˘‰i 59 940 tis. Kã. TrÏby z prodeje sluÏeb byly vy‰‰í o 6 444 tis. Kã.
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sloÏení je následující:
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Úrovnû roku 1997 v‰ak, i pfies znaãné úsilí pracovníkÛ Telexportu pfii hledání nov˘ch trhÛ a zákazníkÛ, nedosáhly v˘nosy za v˘robu koprodukãních pofiadÛ (o 45 495 tis. Kã) a trÏby z prodeje práv
(o 10 916 tis. Kã).
Ostatní v˘nosy byly vykázány ve v˘‰i 223 935 tis. Kã a pfiedstavují zejména :

v tis. Kã
úroky

89 678

v˘nosy z kompenzací

51 888

trÏby za stravování EUREST

33 098

zúãtování s EBU (pozemní stanice,
rozpoãtov˘ pfiebytek, spoje)

19 817

kurzové zisky

14 820

náhrady ‰kod od poji‰Èovny

2 284

trÏby za vlastní v˘robky

1 767

pfiijaté smluvní pokuty a penále

1 650

ostatní v˘nosy (trÏby za zboÏím,
aktivace, zmûna stavu nedokonãené
v˘roby, mimofiádné v˘nosy)

8 933

2. Náklady
Rozpoãet nákladÛ na provoz a dosaÏená skuteãnost celkem i v podílu jednotliv˘ch organizaãních souãástí
âeské televize byly v roce 1998 následující:

v tis. Kã
skuteãné náklady

4 582 099

rozpoãtové náklady

4 446 314

pfiekroãení rozpoãtu nákladÛ

+ 135 785

podíl na skuteãn˘ch nákladech:
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âT v Praze
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88,8 %

4 067 956

TS Brno

6,3 %

289 009

TS Ostrava

4,9 %

225 134

V oblasti nákladÛ bylo vykázáno plnûní v celkovém objemu 4 582 099 tis. Kã, tj. na 103,1 %.
Rozpoãet nákladÛ na rok 1998 pfiedpokládal zv˘‰ení oproti roku 1997 o 15,3 % (o 589 706 tis. Kã),
av‰ak byl pfiekroãen o dal‰í 3,5 % (o 135 785 tis. Kã).
Neplánované ãerpání nákladÛ pfiedstavuje zmûna metodiky úãtování brutto v˘nosÛ a nákladÛ
v souvislosti se zaji‰Èováním prodeje reklamních ãasÛ agenturou IP (103 509 tis. Kã) a zahájení tvorby
zákonné rezervy na opravy hmotného investiãního majetku âT v Praze (36 661 tis. Kã); v roce 1997 tvofiila
âeská televize tuto rezervu ve v˘‰i 329 tis. Kã.
V˘‰e nákladÛ byla ovlivnûna kromû obecného tempa inflace pfiedev‰ím zv˘‰en˘mi náklady na
v˘robu pofiadÛ, a to zejména na zakázkovou a koprodukãní (+ 103 608 tis. Kã) a nákup monopolních práv
(+ 89 594 tis. Kã).

V˘roba programu byla ve srovnání s rokem 1997 vy‰‰í o 381 hodin a nakupované pofiady
o 139 hodin, celková vysílací doba se zv˘‰ila o 505 hodin. S touto skuteãností souvisí i objem honoráfiÛ
vyplacen˘ch fyzick˘m a právnick˘m osobám vãetnû úhrad provozovacích honoráfiÛ a úhrad ochrann˘m organizacím (+ 61 964 tis. Kã). Kromû toho do‰lo v prÛbûhu roku 1998 ke zmûnû image âeské televize vãetnû
znûlek k vût‰inû pofiadÛ. V souvislosti se zabezpeãením pfienosÛ ze ZOH v Naganu a MS v kopané bylo vynaloÏeno 74 983 tis. Kã.
Podstatn˘ nárÛst o 70 170 tis. Kã se projevil v nákladech na spoje, zejména v dÛsledku dovykr˘vání
území signálem âT2 a roz‰ífiení poãtu vysílaãÛ umoÏÀujících duální nebo stereofonní vysílání.
Na opravu obvodového plá‰tû objektÛ na Kavãích horách zahájenou v roce 1997 bylo v tomto
období vynaloÏeno 93 970 tis. Kã.
Zv˘‰ení o 23 082 tis. Kã vykazují odpisy investiãního majetku vãetnû zÛstatkové ceny vyfiazeného
majetku. DaÀ z pfiidané hodnoty, u které nebylo moÏno uplatnit nárok na odpoãet, zvy‰uje náklady oproti
srovnávanému období o 37 429 tis. Kã.
V tabulce ã. 1 je uveden pfiehled vynaloÏen˘ch nákladÛ podle druhÛ v porovnání s rozpoãtem,
kter˘ byl stanoven pouze u vybran˘ch nákladov˘ch poloÏek.
K jednotliv˘m poloÏkám uveden˘m v tabulce ã. 1 uvádíme tyto bliÏ‰í údaje:
âerpání osobních nákladÛ ãiní v úhrnu 1 015 155 tis. Kã (22,2 % celkov˘ch nákladÛ) v tomto sloÏení:

v tis. Kã
mzdy

718 987

honoráfie za pfiíspûvky
ostatní pfiíjmy fyzick˘ch osob
zákonné poji‰tûní
sociální náklady

7 996
25 896
256 042
6 234

Mzdové náklady zahrnující mzdy zamûstnancÛ, honoráfie za pfiíspûvky a ostatní pfiíjmy fyzick˘ch
osob vykazují oproti minulému roku nárÛst o 7,9 % vypl˘vající z uzavfiené kolektivní smlouvy.
V prÛbûhu roku byla pfiijata opatfiení k optimalizaci poãtu pracovníkÛ za úãelem zvy‰ování produktivity práce; úãinek tûchto opatfiení se projeví v plném rozsahu aÏ v pfií‰tím roce.
Spotfieba materiálu, drobného hmotného investiãního majetku a paliv a energie, na kterou z celko-

14 441

drobn˘ hmotn˘ investiãní majetek

82 527

– videopásy, videokazety

18 080

– v˘pravné prostfiedky

18 373

– ostatní

46 074

ostatní materiál

58 406

náhradní díly

37 464

filmová surovina, mgf. pásky

13 928

ostatní spotfieba

3 023

â T

palivo a pohonné hmoty

z p r á v a

67 656

V ˘ r o ã n í

v tis. Kã
energie

1 9 9 8

v˘ch nákladÛ pfiipadá 277 445 tis. Kã (6,6 % z objemu nákladÛ), byla ãerpána následovnû:

141

Úãetní odpisy investiãního majetku ãiní 409 900 tis. Kã, coÏ pfiedstavuje 8,9 % z celkového
objemu nákladÛ; z toho na zÛstatkovou cenu vyfiazeného majetku zejména v souvislosti s odprodejem pfiipadá 4 726 tis. Kã.
Honoráfie fyzick˘m a právnick˘m osobám byly ãerpány ve v˘‰i 372 470 tis. Kã, z toho na úhrady
provozovacích honoráfiÛ fyzick˘m osobám i ochrann˘m organizacím v ãástce 108 762 tis. Kã.
Na opravy a udrÏování bylo pouÏito 196 617 tis. Kã. V roce 1998 pokraãovala âeská televize
v zapoãaté opravû obvodového plá‰tû objektÛ na Kavãích horách, na které bylo vynaloÏeno 93 970 tis. Kã.
Spojové náklady ãerpané ve v˘‰i 676 291 tis. Kã se na nákladech âeská televize podílejí 14,8 %,
a to v následujícím ãlenûní:

v tis. Kã
náklady na ‰ífiení signálu

445 091

mezinárodní pfienosy

51 944

pfiíspûvková síÈ

14 904

mobilní tuzemské pfienosy

15 568

telefon a faxy

30 665

náhrady âeské po‰tû za inkaso tv poplatkÛ
po‰tovné a ostatní spojové náklady

113 484
4 635

Nákup práv realizovan˘ v celkovém objemu 372 334 tis. Kã (tj. o 31,7 % vy‰‰ím oproti roku 1997)
mûl tuto skladbu:

v tis. Kã
monopolní práva k vysílání filmÛ

230 397

monopolní práva k vysílání
sportovních pfienosÛ

91 612

agenturní zpravodajství

48 804

ostatní práva

1 521

Na nákup práv ke sportovním pfienosÛm bylo v souvislosti se zabezpeãením pfienosÛ z v˘znamn˘ch

V ˘ r o ã n í

z p r á v a

â T

1 9 9 8

sportovních událostí roku 1998 (MS v kopané, ZOH) vynaloÏeno o 53 748 tis. Kã více oproti minulému roku.
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Náklady na zakázkovou, koprodukãní a spoleãnou v˘robu pofiadÛ byly ãerpány ve v˘‰i 292 295
tis. Kã, tj. v objemu o 103 608 tis. Kã vy‰‰í ve srovnání s minul˘m rokem.
K úhradû nájemného a pÛjãovného bylo pouÏito 94 455 tis. Kã, z toho na finanãní pronájem
s následnou koupí najaté vûci (finanãní leasing) 26 256 tis. Kã a pronájem objektu producentsk˘ch center od
âT Investu 20 050 tis. Kã.

Na sluÏby pfii v˘robû pofiadÛ bylo vynaloÏeno 177 858 tis. Kã a na ostatní sluÏby 387 946 tis. Kã,
ve kter˘ch jsou zahrnuty následující druhy nákladÛ:

v tis. Kã
tuzemské cestovné

26 697

zahraniãní cestovné

25 775

pfiepravné

10 685

reprezentace

2 353

drobn˘ nehmotn˘ inv. majetek – software

1 612

stoãné

1 591

propagace a reklama
unilaterální pfienosy
provize celkem
stravování EUREST
ostatní

41 900
9 517
106 350
51 396
110 070

Danû a poplatky ãinily u úhrnu 2 217 tis. Kã, z toho:

v tis. Kã
daÀ silniãní
daÀ z nemovitostí

1 211
543

daÀ placená za jiné poplatníky

2 492

ostatní danû a poplatky

3 971

Po zápoãtu daÀové ztráty vykázané v minul˘ch letech nebyla daÀ z pfiíjmÛ âeské televizi za rok
1998 vymûfiena.
Vzhledem k tomu, Ïe âeská televize jako provozovatel televizního vysílání ze zákona uplatÀuje
pomûrn˘ odpoãet danû z pfiidané hodnoty pomocí koeficientu, zb˘vající ãást DPH na vstupu je souãástí
nákladÛ; za sledované období bylo na tyto úãely vynaloÏeno 168 065 tis. Kã, tj. o 37 429 tis. Kã více ve srovnání s rokem 1997.

(EBU, EURONEWS a dal‰ím organizacím)

20 431

poji‰tûní majetku a osob

17 619

odpisy pohledávek

6 743

manka a ‰kody

1 265

postupy a penále

3 053

odstupné uvolÀovan˘m zamûstnancÛm

3 499

ceny v soutûÏích âT

2 533

bankovní v˘lohy

2 076

ostatní

9 800

â T

23 048

ãlenské pfiíspûvky

z p r á v a

kurzové ztráty

V ˘ r o ã n í

v tis. Kã

1 9 9 8

âerpání ostatních nákladÛ ve v˘‰i 90 067 tis. Kã tvofií pfiedev‰ím:
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Souãástí ostatních nákladÛ je dále pofiizovací cena prodaného materiálu, od‰kodnûní pracovních
úrazÛ, bankovní úroky placené, vykoupená hledi‰tû a místa pro natáãení, opravy nákladÛ minul˘ch let
a ostatní mimofiádné náklady.
Z odepsan˘ch pohledávek ve v˘‰i 6 743 tis. Kã bylo v souladu se zákonem o dani z pfiíjmÛ odepsáno 20 % neuhrazen˘ch hodnot pohledávek splatn˘ch do 31. 12. 1994 ve v˘‰i 6 578 tis. Kã; odpis daÀovû
neuznan˘ch pohledávek ãinil 165 tis. Kã.
Tabulka ã. 2 obsahuje ãlenûní nákladÛ podle úãelu uÏití, a to v rozdûlení do 3 hlavních skupin:
– náklady na v˘robu a vysílání
– náklady servisních útvarÛ
– ostatní nev˘robní náklady

3. Pofiízení investic
Celkové investiãní v˘daje âeské televize v roce 1998 ãinily 507 563 tis. Kã. Z tohoto objemu bylo vynaloÏeno na pofiízení hmotn˘ch investic 468 435 tis. Kã, z toho na investiãní akce technologického charakteru
vãetnû modernizací a rekonstrukcí bylo ãerpáno 231 807 tis. Kã a na nákup kusov˘ch investic 236 628 tis.
Kã. V kategorii nehmotn˘ch investic bylo ãerpáno 39 128 tis. Kã.

4. Hospodáfisk˘ v˘sledek
Za rok 1998 dosáhla âeská televize kladn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek (52 235 tis. Kã). Tento hospodáfisk˘ v˘sledek vyplynul z vybilancovaného rozpoãtu v˘nosÛ a nákladÛ.
Z rozboru skladby pfiíjmÛ âeské televize lze konstatovat, Ïe v˘nosy dosaÏené v roce 1998 je tfieba
pfii souãasné makroekonomické situaci povaÏovat za maximální a v následujících letech lze oãekávat i mírn˘
pokles.
V oblasti reÏijních a ostatních nákladÛ byla pfiijata fiada systémov˘ch opatfiení smûfiující k jejich
redukci, av‰ak více neÏ polovinu rozpoãtu tvofií fixní náklady, jejichÏ v˘‰i lze ovlivnit minimálnû.
Jeví se proto jako bezprostfiednû nutné zmûnit v˘‰i televizního poplatku minimálnû tak, aby pokr˘val inflaci za II. pololetí 1997 – 2001, a tím bylo umoÏnûno âeské televizi plnit své zákonné poslání.

Úãetní audit
Na základû rozhodnutí vedení âeské televize byla úãetní závûrka za rok 1998 posuzována nezávislou auditorskou firmou PriceWaterhouseCoopers Audit, s. r. o.; v˘sledky auditu jsou uvedeny v pfiíloze.

V ˘ r o ã n í

z p r á v a

â T

1 9 9 8

Závûreãná zpráva o hospodafiení za rok 1998 byla pfiedloÏena ke schválení Radû âeské televize
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a je souãástí V˘roãní zprávy Rady âeské televize urãené Parlamentu âeské republiky.

Tabulka ã.1

Plnûní rozpoãtu v˘nosÛ a nákladÛ za rok 1998
v tis. Kã
1998
rozpoãet

1998
skuteãnost

rozdíl

Ukazatel
V¯NOSY

4 463 214

4 634 334

171 120

televizní poplatky

3 020 000

3 008 110

-11 890

vysílání reklamy

1 042 600

1 057 816

15 216

teletext

11 000

13 003

2 003

teleshopping

14 000

16 394

2 394

vysílání sponzorovan˘ch pofiadÛ

69 032

93 007

23 975

vysílání ostatní (Sazka)

67 260

59 940

-7 320

v˘roba pofiadÛ

4 000

24 384

20 384

prodej sluÏeb

55 074

69 766

14 692

prodej práv
ostatní v˘nosy
NÁKLADY

39 300

49 441

10 141

140 948

242 473

101 525

4 446 314

4 582 099

135 785

mzdové náklady
(mzdy, honor. za pfiíspûvky, ost. pfiíjmy fyz. osob)

x

752 879

x

258 845

256 042

-2 803

x

6 234

x

268 360

277 445

9 085

x

372 470

x

vyfiazeného majetku

406 835

409 900

3 065

opravy a udrÏování

205 326

196 617

-8 709

zákonné soc. a zdrav. poji‰tûní
sociální náklady
spotfiebované nákupy
honoráfie fyz. a práv. osobám

3 949

371 770

x

zakázková a koprodukãní v˘roba pofiadÛ

x

292 295

x

nájemné a pÛjãovné

x

94 455

x

sluÏby pfii v˘robû pofiadÛ

x

177 858

x

ostatní sluÏby

x

387 946

x

daÀ z pfiíjmÛ

–

–

–

ostatní danû a poplatky

x

8 781

x

DPH bez nároku na odpoãet

145 000

167 501

22 501

tvorba rezerv a oprav. poloÏek

x

42 984

x

ostatní náklady

x

90 067

x

16 900

52 235

35 335

HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK

â T

676 855

x

z p r á v a

672 906

V ˘ r o ã n í

spoje
práva

1 9 9 8

odpisy inv. majetku vã. zÛstatkové ceny
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Tabulka ã.2

Struktura nákladÛ za rok 1998
v tis. Kã
A.
1.

1 9 9 8
â T
z p r á v a

Náklady na v˘robu

2 802 715

1.1.

monopolní práva k filmÛm
monopolní práva ke sportovním pfienosÛm

91 612

1.3.

agenturní zpravodajství

48 804

1.4.

úhrady ochrann˘m organizacím autorÛ a v˘konn˘ch umûlcÛ, provozovací honoráfie

112 495

1.5.

odpisy investiãního majetku

316 277

1.6.

spojové náklady na pfienos signálu (pfiíspûvková síÈ, mobilní a mezinárodní pfienosy)

1.7.

mzdy

570 950

1.8.

zákonné poji‰tûní ke mzdám

204 058

230 397

81 816

1.9.

vlastní v˘roba pofiadÛ

2.

Spoleãné náklady na v˘robu a vysílání

854 404

2.1.

spojové náklady na ‰ífiení signálu

445 091

v tom: âT1 – vysílaãe a pfievadûãe

219 657

âT2 – vysílaãe a pfievadûãe

143 772

1 146 306

distribuãní síÈ

67 016

místní okruhy

14 646

2.2.

náklady na inkaso televizních poplatkÛ

116 867

2.3.

DPH bez nároku na odpoãet

168 065

2.4.

EBU, EURONEWS – ãlensk˘ pfiíspûvek, koordinaãní v˘lohy

2.5.

provize IP z v˘nosÛ za reklamu a sponzoring

103 509

Náklady servisních útvarÛ

762 515

20 872

3.

Odpisy investiãního majetku

4.

Mzdy

5.

Zákonné poji‰tûní ke mzdám

6.

Ostatní náklady

480 100

z toho: opravy a udrÏování

156 162

Ostatní nev˘robní náklady

162 465

C.

V ˘ r o ã n í

3 657 119

1.2.

B.
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Náklady na v˘robu a vysílání

88 466
143 539
50 410

7.

Neprovozní náklady

5 760

8.

DaÀ silniãní, daÀ z nemovitostí, pfievod nemovitostí

1 771

9.

Poji‰tûní majetku a osob

10.

Tvorba opravn˘ch poloÏek k pohledávkám

11.

Tvorba zákonné rezervy na opravy HIM

12.

Rada âT

13.

Nadace pfii âT

14.

Mimofiádné náklady

NÁKLADY CELKEM

14 586
5 162
37 821
2 754
2 071
92 540
4 582 099

V¯VOJ UKAZATELÒ HLAVNÍ âINNOSTI V LETECH 1993 – 1998
Mûrná jednotka
Celková vysílací doba âT1 a âT2
Index v˘voje
V˘roba programu
(vlastní a zakázková)
Index v˘voje
Nakupované pofiady
Index v˘voje
V˘roba programu
vã. nakupovan˘ch pofiadÛ
Index v˘voje
Roãní prÛmûrn˘ poãet
zamûstnancÛ
Index v˘voje
Náklady celkem
Index v˘voje

1993

1994

1995

1996

1997

1998

hod.

13 297,5

15 336,0

15 369,3

15 189,7

15 524,2

16 028,9

%

100,0

115,3

115,6

114,2

116,8

120,5

hod.

5 601,0

6 040,3

6 238,4

5 689,9

5 522,2

5 902,8

%

100,0

107,8

111,4

101,6

98,6

105,4

hod.

174,9

160,3

1 114,7

1 237,3

898,2

1 036,9

%

100,0

91,6

637,3

707,4

513,6

592,9

hod.

5 775,9

6 200,6

7 353,1

6 927,2

6 420,4

6 939,7

%

100,0

107,4

127,3

119,9

111,2

120,1

pfiep.os.

4 038,75

3 919,0

3 564,0

3 234,25

3 169,50

3 086,75

%

100,0

97,0

88,2

80,1

78,5

76,4

tis. Kã 3 338 924 3 168 140 3 170 943 3 477 591 3 856 608 4 582 099
%

100,0

94,9

95,0

104,2

115,5

137,2

Z celku:
náklady na v˘robu a vysílání
podíl na celkov˘ch nákladech
náklady servisních útvarÛ
podíl na celkov˘ch nákladech
ostatní nev˘r. náklady
podíl na celkov˘ch nákladech
V˘nosy celkem
Index v˘voje

tis. Kã 2 469 724 2 462 640 2 545 505 2 770 665 3 053 034 3 657 119
%

74,0

77,7

80,3

79,7

79,2

79,8

tis. Kã

494 100

533 900

472 383

569 877

653 496

762 515

%

14,8

16,9

14,9

16,4

16,9

16,6

tis. Kã

375 100

171 600

153 055

137 049

150 078

162 465

%

11,2

5,4

4,8

3,9

3,9

3,5

tis. Kã 3 844 444 3 322 094 2 945 797 3 614 517 4 202 205 4 634 334
%

100,0

86,4

76,6

94,0

109,3

120,5

Z celku:

56,6

69,4

57,1

tis. Kã 1 424 395 1 050 728

484 837

824 946

60,4

64,9

972 130 1 180 220

Index v˘voje

%

100,0

73,8

34,0

57,9

68,2

82,9

podíl na celkov˘ch v˘nosech

%

37,1

31,6

16,5

22,8

23,1

25,5

tis. Kã

534 593

390 536

417 855

725 289

692 910

446 004

%

13,9

11,8

14,2

20,1

16,5

9,6

tis. Kã

578,1

510,9

431,2

502,0

600,7

660,3

%

100,0

88,4

74,6

86,8

103,9

114,2

tis. Kã

251,1

206,6

206,3

228,9

248,4

285,9

100,0

82,3

82,2

91,2

98,9

113,8

ostatní v˘nosy
podíl na celkov˘ch v˘nosech
Celkové náklady na 1 hod.
v˘roby (vã.nakup.pofi.)
Index v˘voje
Celkové náklady
na 1 hod. vysílání
Index v˘voje

1 9 9 8

49,0

â T

v˘nosy za reklamu a sponzor.

%

z p r á v a

podíl na celkov˘ch v˘nosech

tis. Kã 1 885 456 1 880 830 2 043 105 2 064 282 2 537 165 3 008 110

V ˘ r o ã n í

v˘nosy z televizních poplatkÛ
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Mûrná jednotka

1993

1994

1995

1996

1997

1998

tis. Kã

185,7

160,6

165,6

182,4

196,7

228,2

%

100,0

86,4

89,2

98,2

105,9

122,8

tis. Kã

37,2

34,8

30,7

37,5

42,1

47,6

%

100,0

93,5

82,5

100,8

113,2

128,0

tis. Kã

28,2

11,2

10,0

9,0

9,7

10,1

%

100,0

39,7

35,5

31,9

34,4

35,9

Programové náklady
na 1 hod. vysílání
Index v˘voje
Náklady servisních útvarÛ
na 1 hod. vysílání
Index v˘voje
Ostatní nev˘robní náklady
na 1 hod.vysílání
Index v˘voje

V˘voj celkov˘ch nákladÛ a v˘nosÛ a v˘nosÛ z vysílání reklamy

5 000 000

4 000 000

3 000 000
náklady celkem

2 000 000

v˘nosy celkem
v˘nosy za reklamu

1 000 000

a sponzoring
0
tis. Kã

1993

1998

Indexy v˘voje
175
150

1 9 9 8

100

â T

125

50

75
náklady celkem
v˘nosy celkem
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V˘voj v˘roby a vysílání programu âT1 a âT2 a prÛmûrn˘ch nákladÛ na 1 hodinu v˘roby
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Televizní poplatky
Eva Dubová

vedoucí Útvaru televizních poplatkÛ

Rok 1998 byl prvním ucelen˘m rokem práce Útvaru televizních poplatkÛ, zfiízeného v srpnu 1997. V roce
1998 v Útvaru televizních poplatkÛ pracovalo do 15. ãervence celkem 6 zamûstnancÛ, od tohoto data pak 8.
Péãe o poplatky vybírané od fyzick˘ch osob zahrnuje pfiedev‰ím zasílání upomínek dluÏn˘m poplatníkÛm
a telefonick˘ a písemn˘ styk s poplatníkem. Bylo upomínáno 27 092 dluÏníkÛ a celková upomínaná ãástka
ãiní 19 045 719 Kã. V roce 1998 do‰lo do Útvaru televizních poplatkÛ 4405 dopisÛ, odesláno bylo 2629
dopisÛ a po provûfiení bylo archivováno bez odpovûdi 1317 dopisÛ. Na základû informací z korespondence,
z reakcí na upomínky ãi z jin˘ch zdrojÛ, poÏádala âeská televize âeskou po‰tu o vyfiazení 23 450 poplatníkÛ
z evidence. Tímto postupem dochází ke zkvalitÀování databáze poplatníkÛ.
V roce 1998 zaãala pfiíprava akce „Dopis generálních fieditelÛ poplatníkÛm“, kter˘ byl rozeslán
v bfieznu 1999. Cílem akce je oslovit nepfiihlá‰ené drÏitele televizních pfiijímaãÛ. Pro akci byla vytvofiena
atraktivní pfiihlá‰ka doplnûná informacemi pro poplatníka, rozesílaná spoleãnû s dopisem.
Pfii vyhledávání neevidovan˘ch poplatníkÛ vyuÏívá Útvar televizních poplatkÛ ustanovení zákona
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a obesílá kabelové televize se Ïádostí o poskytnutí údajÛ
o abonentech kabelového rozvodu. Dal‰í formou kontroly poplatníkÛ je ovûfiování v pfiípadû Ïádostí o aktivaci
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dekódovacích karet.
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V˘znamnou ãást agendy útvaru tvofií správa databáze dluÏníkÛ a neevidovan˘ch poplatníkÛ právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob podnikajících. Celkem bylo v roce 1998 uhrazeno na základû upomínek
1 726 797 Kã. Vyhledávání neevidovan˘ch poplatníkÛ v této kategorii je zaloÏeno na spolupráci s externí firmou. Na základû dodan˘ch podkladÛ odeslal Útvar televizních poplatkÛ 159 v˘zev k evidenci pfiijímaãÛ, a to
celkem na 2644 televizních pfiijímaãÛ. Právnímu a smluvnímu útvaru byly k vymáhání pfiedány pfiípady v celkové ãástce 23 618 858 Kã, celková uhrazená ãástka z upomínek a v˘zev ãiní 4 116 363 Kã a ãástka z uzavfien˘ch dohod o splátkách dluÏn˘ch ãástek ve v˘‰i 7 002 425 Kã.
V roce 1998 zapoãal Útvar televizních poplatkÛ s pofiizováním dat z prvotních dokladÛ
(pfiihlá‰ka/odhlá‰ka) právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob podnikajících. V bfieznu se pfiestûhoval fyzick˘
archiv prvotních dokladÛ televizních poplatkÛ do nového archivu s pfiehlednûj‰ím uspofiádáním. Poãet pofiízen˘ch dat v souboru je 35 190 dokladÛ.

Od nabytí úãinnosti zákona ã. 135/1997 Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 252/1997 Sb., bylo z dÛvodÛ
oboustranné hluchoty a úplné ãi praktické slepoty vyfiazeno z evidence âeské po‰ty a evidováno v Útvaru
televizních poplatkÛ celkem 3146 poplatníkÛ.
Z celkov˘ch pfiíjmÛ z poplatkÛ v roce 1998 a z údajÛ o interních a externích nákladech (není poãítáno s náklady Útvaru informatiky a Právního a smluvního útvaru) lze usuzovat na efektivitu ãinností Útvaru

ãiní asi 3,9 % z realizovan˘ch celkov˘ch pfiíjmÛ z televizních poplatkÛ, a lze ji proto hodnotit jako vysoce
efektivní. Útvar televizních poplatkÛ zpracoval v záfií 1998 Koncepci televizních poplatkÛ, která byla schválena vedením âeské televize. Úkoly stanovené v závûru Koncepce se prÛbûÏnû plní.
Koneãn˘ stav evidovan˘ch televizních pfiijímaãÛ fyzick˘ch osob v roce 1998 byl 3 248 238.
Ve srovnání s rokem 1997 je patrn˘ sestupn˘ trend, ze kterého vypl˘vá, Ïe se u fyzick˘ch osob nepodafiilo
prozatím zastavit pokles poplatníkÛ. K úbytku poplatníkÛ v‰ak pfiispívá i skuteãnost, Ïe âeská televize
sama, díky zv˘‰ené péãi o databázi, poÏádala âeskou po‰tu o zru‰ení evidence nûkter˘ch poplatníkÛ.
Úspûchem je v˘voj evidovan˘ch televizních pfiijímaãÛ právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob podnikajících,
u kter˘ch se podafiilo v dÛsledku aktivního vyhledávání neevidovan˘ch poplatníkÛ nastartovat rÛst znamenající absolutní nárÛst evidovan˘ch televizních pfiijímaãÛ právnick˘ch osob.

Vût‰ina obãanÛ této zemû si uvûdomuje, Ïe financování
âeské televize prostfiednictvím solidární platby televizního poplatku
zabezpeãuje âeské televizi politickou nezávislost a umoÏÀuje jí
nabídnout kvalitní a rozmanit˘ program adresovan˘ v‰em
spoleãensk˘m vrstvám, vãetnû men‰in.
Ze specifikace celkov˘ch pfiíjmÛ z poplatkÛ v roce 1998 je zfiejm˘ nárÛst pfiíjmÛ za pfiiráÏky uhrazené âeské televizi v dÛsledku vyhledávání neevidovan˘ch poplatníkÛ, které v pfiedchozích letech neexistovaly, a nárÛst uhrazen˘ch dluÏn˘ch ãástek v dÛsledku upomínkové ãinnosti Útvaru televizních poplatkÛ.
Splnûní plánu pfiíjmÛ z televizních poplatkÛ v roce 1998 na 99,5 % je, vzhledem k v˘‰e popsanému v˘voji
evidovan˘ch televizních pfiijímaãÛ a ãinnosti Útvaru televizních poplatkÛ, nepochybnû tfieba hodnotit
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Stav a v˘voj evidovan˘ch pfiijímaãÛ v roce 1998

Fyzické osoby

Mûsíc

poãet +)

fakturovan˘

fakturovan˘

fakturovan˘

pfiijímaãÛ

pfiírÛstek

úbytek

Leden

3 301 809

11 605

Únor

3 299 835

Bfiezen
Celkem I. ãtvrtletí

poãet

rozdíl

úbytek

pfiijímaãÛ

-8 437

3 168

-5 142

159 317

.

3 461 126

.

7 758

-12 262

-4 504

3 290

.

.

.

.

3 298 621

8 375

-9 950

-1 575

-1 010

.

.

.

.
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rozdíl

pfiijímaãÛ

.

27 738

-30 649

-2 911

-2 862

.

1 003

3 296 036

6 894

-11 094

-4 200

-1 694

160 320

.

3 458 941

.

Kvûten

3 290 142

6 739

-9 281

-2 542

-369

.

.

.

.

âerven

3 287 231

6 362

-8 704

-2 342

-48

.

.

.

.

Celkem II. ãtvrtletí

.

19 995

-29 079

-9 084

-2 111

.

560

.

-10 635

Celkem I. pololetí

.

47 733

-59 728

-11 995

-4 973

.

1 563

.

-15 405

âervenec

3 284 841

6 143

-9 435

-3 292

-84

160 880

.

3 448 111

.

Srpen

3 281 465

5 882

-9 269

-3 387

-74

.

.

.

.

Záfií

3 278 004

-4 770

6 857

-8 971

-2 114

-1 147

.

.

.

.

18 882

-27 675

-8 793

-1 305

.

713

.

-9 385

¤íjen

3 274 743

6 818

-9 707

-2 889

-5 013

161 593

-893

3 439 597

-8 795

Listopad

3 266 841

6 795

-9 689

-2 894

-9 670

160 700

1 174

3 427 541

-11 390

Prosinec

3 254 277

6 793

-9 689

-2 086

-3 953

161 874

-644

3 416 151

-6 683

Celkem IV. ãtvrtletí

.

20 406

-8 879

-7 869

-18 636

.

-363

.

-26 868

Celkem II. pololetí

.

39 288

-55 950

-16 662

-19 941

.

350

.

-36 253

Celkem

.

87 021

-115 678

-28 657

-24 914

.

1 913

.

-51 658

) Poãet pfiijímaãÛ je uvádûn bez evidovan˘ch pfiijímaãÛ poplatníkÛ osvobozen˘ch ze sociálních dÛvodÛ

++
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Celkem

)

Celkem III. ãtvrtletí
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Právnické osoby

) Úbytek poplatníkÛ zru‰en˘ch z moci úfiední a na Ïádost âeské televize

Celkové pfiíjmy z poplatkÛ v roce 1998

Mûsíc

Pfiíjem od

Pfiíjem od

Poplatky

Dluhy

PfiiráÏky

Vrácené

fyzick˘ch

právnick˘ch

uhrazené

osob

osob

âT

uhrazené

a dluhy

poplatky

âT

uhrazené

Pfiíjem

âT
995 639

Únor
Bfiezen

240 720 673

.

2 395

366 793

87 528

-14 212

.

241 485 022

29 033 213

1 120

814 342

161 450

-20 876

271 474 271

Celkem I. ãtvrtletí

724 909 877

29 033 213

4 785

2 176 774

248 978

-37 888

756 335 739

Duben

240 536 372

.

1 870

548 122

396 746

-49 871

.

Kvûten

240 276 075

.

1 795

512 343

55 600

-7 661

.

âerven

240 304 305

28 649 948

2 695

464 072

156 650

-4 245

269 573 425

Celkem II. ãtvrtletí

721 116 752

28 649 948

6 360

1 524 537

608 996

-61 777

751 844 816

1 446 026 629

57 683 161

11 145

3 701 311

857 974

-99 665

1 508 180 555

âervenec

239 782 502

.

3 080

568 912

346 171

-3 099

.

Srpen

239 170 625

.

2 235

269 800

360 350

-112 425

.

Záfií

239 514 797

27 891 893

2 550

444 903

160 271

-3 519

268 010 895

Celkem III. ãtvrtletí

718 467 924

27 891 893

7 865

1 283 615

866 792

-119 043

748 399 046

¤íjen

238 943 856

.

1 725

853 814

408 700

-6 313

.

Listopad

238 591 628

.

2 325

1 140 004

189 950

-11 294

.

Prosinec

237 873 439

.

2 775

966 026

66 150

-7 150

.

Celkem IV. ãtvrtletí

715 408 923

28 632 000

6 825

2 959 844

664 800

-24 757

747 647 635

Celkem I. pololetí

-2 800

.

Celkem II. pololetí

1 433 876 847

56 523 893

14 690

4 243 459

1 531 592

-143 800

1 496 046 681

Celkem

2 879 903 476

114 207 054

25 835

7 944 770

2 389 566

-243 465

3 004 227 236

1 9 9 8

1 270

â T

.
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Telexport
Denisa ·trbová

vedoucí Telexportu

V roce 1998 nabízela âT prostfiednictvím Telexportu evropsk˘m i svûtov˘m televizním spoleãnostem desítky
sv˘ch nejnovûj‰ích i star‰ích pofiadÛ. Telexport se úãastnil dÛleÏit˘ch filmov˘ch a televizních trhÛ, jako
MIFED v Milánû, BERLINALE v Berlínû, MIP TV a MIPCOM v Cannes. Kromû toho v bfieznu 1998 organizoval
Telexport pfiehlídku pofiadÛ pro dûti a mládeÏ v Praze, kde svou produkci kromû âeské televize nabízely
i dal‰í stfiedoevropské vefiejnoprávní televize. Jednalo se o úspû‰nou akci, která pozitivnû ovlivnila v˘voz
pofiadÛ do zahraniãí. V˘sledkem v‰ech marketingov˘ch a prodejních aktivit bylo 228 kontraktÛ na prodej celkem 204 pofiadÛ rÛzn˘ch ÏánrÛ do 35 zemí svûta.
Co do poãtu prodan˘ch titulÛ vede z teritorií jednoznaãnû Slovenská republika. V roce 1998 se na
Slovensko prodalo 48 pofiadÛ âeské televize a 43 ãesk˘ch verzí pfievzat˘ch pofiadÛ. Nejvût‰í podíl prodejÛ
z toho patfií TV Markíza (28 pofiadÛ, z toho 25 seriálÛ), men‰í podíl má vefiejnoprávní STV (5 pofiadÛ) a kabelová VTV (10 pofiadÛ – seriálÛ). Dal‰ími v˘znamn˘mi obchodními partnery byly v roce 1998 televizní spoleãnosti Polska (13 pofiadÛ), ·v˘carska (10 titulÛ), Litvy (11 titulÛ), Bulharska, Finska a Maìarska.
Z hlediska finanãních v˘nosÛ zÛstává nejzajímavûj‰ím teritoriem Nûmecko. V roce 1998 bylo do
Nûmecka prodáno 5 pofiadÛ. Nejv˘znamnûj‰ím prodejem byl prodej TV práv k seriálu Ranã U Zelené
sedmy.
Nejprodávanûj‰ím Ïánrem byly hrané pofiady, zejména filmy a seriály, dále pak dûtské hrané i ani-
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mované pofiady. Nejúspû‰nûj‰ím titulem âT minulého roku z hlediska prodeje byl hran˘ film Knoflíkáfii (8
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prodejÛ). Dobfie se prodával i animovan˘ seriál Nils a divoké husy, dûtsk˘ seriál Tuláãek, hraná pohádka
Rumplcimprcampr a filmy Lotrando a Zubejda, V˘chova dívek v âechách a Zapomenuté svûtlo.
Bylo prodáno i 19 hudebních pofiadÛ (pfieváÏnû klasická hudba) do Evropy, ale také Japonska, Kanady
nebo âíny.
Z dokumentÛ bylo kontrahováno 10 titulÛ, vãetnû seriálu Deset století architektury.

Skladba trÏeb za prodej práv do zahraniãí v roce 1998 podle programov˘ch ÏánrÛ:
hrané pofiady

23,2 mil. Kã

animované pofiady

5,6 mil. Kã

hudební pofiady

3,2 mil. Kã

dokumenty

2,3 mil. Kã

ãeské verze

1,7 mil. Kã

ostatní

0,2 mil. Kã

celkem

36,2 mil. Kã

Kromû zahraniãních prodejÛ je dÛleÏitou souãástí ãinnosti Telexportu tuzemsk˘ prodej. Jedná se
hlavnû o prodeje ãesk˘ch verzí pfievzat˘ch pofiadÛ jin˘m ãesk˘m televizním spoleãnostem (TV NOVA, TV
Prima Plus a TV Max), dále o prodej ‰otÛ do videopofiadÛ nebo do novû vznikl˘ch televizních pofiadÛ a o prodeje pro vefiejné promítání. Jako dal‰í sluÏbu zaji‰Èuje Telexport prodeje pofiadÛ pro osobní potfiebu právnick˘ch a fyzick˘ch osob.

nûní). Nejúspû‰nûj‰ím titulem byl film Petra Zelenky Knoflíkáfii, kter˘ získal celkem 11 ocenûní (pfiedstihl tak
i oscarového Kolju) a byl prezentován na 35 mezinárodních festivalech.
Oddûlení video Telexportu vydalo v roce 1998 celkem 16 nov˘ch titulÛ na videokazetách.
Nejúspû‰nûj‰ím titulem byl sestfiih ze ZOH Nagano ‘98, jehoÏ se prodalo pfies 17 000 kusÛ. Velmi úspû‰ná
byla s 10 200 prodan˘mi kazetami rovnûÏ pohádka Lotrando a Zubejda. Po tfiech titulech Akt, Vy‰etfiování
ztráty tfiídní knihy a Hospoda na m˘tince, které jsme vydali jiÏ v roce 1997, vy‰lo dal‰ích ‰est pfiedstavení
Divadla Járy Cimrmana: VraÏda v salonním coupé, Nûm˘ Bobe‰, Posel z Liptákova, Lijavec, Blaník
a Záskok. Celkem bylo v roce 1998 prodáno 98 480 ks videokazet âeské televize (v roce 1997
to bylo 56 100 ks).

V˘sledkem marketingov˘ch a prodejních aktivit bylo 228 kontraktÛ
na prodej celkem 204 pofiadÛ rÛzn˘ch ÏánrÛ do 35 zemí svûta.

pfiedev‰ím 2., 3. a 4. díl archivních nahrávek Vysílá studio „A“, Hodina zpûvu J. Uhlífie a Z. Svûráka,
V Praze bejvávalo blaze, Pletky paní Operetky (I. a II. díl.) a Doktorská pohádka. Nejprodávanûj‰ím titulem zvukov˘ch nosiãÛ âeské televize se stala Hodina zpûvu a Pfiíbûhy vãelích medvídkÛ. V prÛbûhu roku
bylo uzavfieno celkem 28 merchandisingov˘ch licenãních smluv, na jejichÏ základû byly vytvofieny nové
v˘robky: ply‰ové hraãky, omalovánky, pohlednice, igelitové ta‰ky, puzzles, vykrajované pohlednice, dûtsk˘
kalendáfi, pexeso. Zcela jednoznaãnû nejprodávanûj‰ím v˘robkem byly ply‰ové hraãky JÛ a Hele, zejména
postaviãka Mufa, a obrázkové pexeso s veãerníãkovsk˘mi postaviãkami.
Celkov˘ v˘nos z komerãní ãinnosti Telexportu za rok 1998 ãinil 60,6 mil. Kã.
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vatelstvím F. Rychtafiíka, SONY Bonton Music a Multisonic. Mezi nejzajímavûj‰í vydané samostatné tituly patfií
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bylo sestaveno celkem 12 titulÛ v˘hradnû z nahrávek âT. Pokraãovala úspû‰ná spolupráce zejména s vyda-
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Dal‰í dÛleÏitou ãinností Telexportu je podnikání v oblasti audio a merchandisingu. V roce 1998
bylo uzavfieno celkem 64 smluv o prodeji zvukov˘ch záznamÛ âT k vydání na zvukov˘ch nosiãích, z nichÏ
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Celkem 125 pofiadÛ âeské televize se v roce 1998 úãastnilo mezinárodních filmov˘ch a televizních festivalÛ a získalo rekordní poãet ocenûní – celkem 41 (pro srovnání, v roce 1997 to bylo 11 oce-
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Organizaãní a personální struktura

Obsazení vybran˘ch funkcí v roce 1998
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SloÏení poradních orgánÛ generálního fieditele
âeské televize v roce 1998

162

Pfiehled organizaãních zmûn
v âeské televizi v roce 1998
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Poãet zamûstnancÛ
a jejich rozloÏení k 31. 12. 1998
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V˘voj prÛmûrného poãtu zamûstnancÛ
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V ˘ r o ã n í

od roku 1993
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Personální obsazení vybran˘ch funkcí v roce 1998
âeská televize v Praze
Útvar generálního fieditele
Generální fieditel:

•
•

Ivo Mathé – do 31. 3. 1998
Jakub Puchalsk˘ – od 1. 4. 1998

Sekretariát G¤:

•
•
•
•

Eva Dubová – do 31. 5. 1998
Jifií Kuãera – od 1. 6. 1998

Mezinárodní styky

•
•
•

RÛÏena JeÏková

Útvary fieditele programu
¤editel programu

•
•

Anna Vá‰ová – do 31. 3. 1998
Martin Bezou‰ka – od 1. 4. 1998

Plánování a koordinace programu
vedoucí:

•

Jifií Vondráãek – od 1. 8. 1998
Jaroslav Manda – do 31. 10. 1998
Petr Jahn – od 1. 11. 1998

Petr Kostka – do 12. 6. 1998
Miroslav Dittrich – do 31. 7. 1998
Ladislav DoleÏal – od 1. 8. 1998
do 31. 10. 1998

vedoucí:

•

Ladislav DoleÏal – do 31. 7. 1998

Vedoucí redaktor-dramaturg

vedoucí:

•
•

Zástupce ‰éfredaktora

Markéta Luhanová

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondfiej Vanûk
Ivona Antková
Marek Dobrovoln˘
Otakar Svoboda – od 1. 8. 1998
Ján Zákopãaník
Bohumil Klepetko
Roman Prorok – od 1. 10. 1998
Zdenûk Soukup – od 1. 10. 1998
Marek Vítek – od 1. 11. 1998

Styk s vefiejností

Redakce sportu

vedoucí:

•

Jifií Moc – do 31. 3. 1998

Autopropagace

•

Jifií Baumruk

Producenti

vedoucí:

•

·éfredaktor

Jifií Moc – od 1. 4. 1998 do 31. 7. 1998

Vizuální prezentace

•
•

Jan Mosteck˘
Petr Feldstein

vedoucí:

•

Miroslav Mückstein – od 3. 8. 1998

Anal˘za programu a auditoria

1 9 9 8

vedoucí:

•

Teletext
vedoucí:

•
â T

Kristina Taberyová

Jan Zeman

Archiv a programové fondy

V ˘ r o ã n í
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vedoucí:
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•

Vít Charous

Redakce zpravodajství
·éfredaktor

•
•
•

Petr Studenovsk˘ – do 31. 3. 1998
Ivan Kytka – od 1. 4. 1998 do 21. 5. 1998
Zdenûk ·ámal – od 22. 5. 1998

Producentské centrum umûleck˘ch
pofiadÛ
·éfproducent

•
•

Karel Kochman – do 31. 3. 1998
âestmír Kopeck˘ – od 1. 4. 1998

Producenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

âestmír Kopeck˘ – do 31. 3. 1998
Katefiina Krejãí – do 30. 9. 1998
Jifií Chalupa – do 30. 9. 1998
Jan ·tern – do 25. 11. 1998
Pavel Borovan
Miloslav Vanûk
Jan Kratochvíl
Ondfiej ·rámek
Helena Slavíková
Alice Nemanská
Vítûzslav S˘kora

•
•
•
•

Radim Smetana
Magdalena Sedláková
Ivanka PrÛchová
Jifií Kavan – od 1. 10. 1998

Technika objektu zpravodajství
vedoucí:

•
•

Jan Novák – do 29. 9. 1998
Zdenûk Stanûk – od 30. 9. 1998

Technické provozy

Producentské centrum publicistiky
a dokumentaristiky
·éfproducent

•
•

Damián Kau‰itz – do 31. 7. 1998
Alena Müllerová – od 1. 8. 1998

Producenti:

•
•
•
•
•
•
•
•

Josef Platz – do 1. 8. 1998
Ivan Fuãík
Becková Anna
Karel Hynie
Zita Drdová
Petr Ladman
Petr ObdrÏálek
Jitka Pistoriusová – od 1. 8. 1998

vedoucí:

•

Vladimír Bezdûk – do 30. 4. 1998

Pfienosová technika
vedoucí:

•

Lubomír Feit

Filmová technika
vedoucí:

•

Franti‰ek Heusler

Osvûtlovací technika
vedoucí:

•

Jan Klouza – od 1. 8. 1998

Obrazová technika
vedoucí:

•

Vít Novotn˘ – do 31. 3. 1998

Postprodukce

Producentské centrum pfievzat˘ch
pofiadÛ

vedoucí:

·éfproducent

Zvuková technika

•

Jan Rube‰

Producenti

•
•
•
•

•

Karel Vilímec – od 1. 5. 1998

vedoucí:

•

Jan DoleÏal – do 30. 5. 1998

Vladimír Ti‰novsk˘
Alena PoledÀáková

Vysílací technika

Petr Zvoníãek

vedoucí:

Václav Luks

•

Petr Krechler

Scénick˘ provoz

Provoz spoleãné techniky

Vít Novotn˘ – od 1. 4. 1998

vedoucí:

vedoucí:

•

Ivan Rybáfi

Dopravní provoz
vedoucí:

•

Jan Hodek

Irena Bezdûková – do 30. 4. 1998

InÏen˘ring televizní technologie

Útvary fieditele pro strategick˘ rozvoj

vedoucí:

¤editel

•
•

Jifií Rajdus – do 30. 4. 1998
Petr Vítek – od 1. 8. 1998

1 9 9 8

Rudolf Pop

Realizaãní pracovníci

•

Jan Fíla

Jan Horsk˘ – do 31. 3. 1998

Hlavní inÏen˘r

•

•

â T

•
•

vedoucí:

•

Gordon Lovitt – od 1. 4. 1998

Public Relations
vedoucí:

•

Renata Elhenická – od 1. 4. 1998

z p r á v a

¤editel
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Útvary fieditele v˘roby a techniky
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Útvar fiízení lidsk˘ch zdrojÛ

Financování

vedoucí:

vedoucí:

•

Irma ·írková – od 1. 8. 1998

•

Pavel Patrovsk˘ – od 1. 12. 1998

Informatika

Úãetnictví

vedoucí:

vedoucí:

•
•

Jan ·ebek – do 16. 4. 1998
Martin Er‰il – od 17. 4. 1998

•

Jaroslav HÛlka

Nákup
vedoucí:

Útvary finanãního fieditele
¤editel

•
•

Ladislav Paluska – do 29. 4. 1998
Michael Kralert – od 29. 4. 1998

Televizní poplatky
vedoucí:

•

Eva Dubová – od 1. 6. 1998

Plánování a financování
vedoucí:

•

Vladimír ·upler – do 30. 11. 1998

Plánování
vedoucí:

•

Vladimír ·upler – od 1. 12. 1998

•
•

Eva Fiedlerová – do 22. 7. 1998
Marcela Karasová – od 23. 7. 1998

Vnitfiní sluÏby
vedoucí:

•
•

Petr Gerold – do 22. 7. 1998
Ale‰ Trãka – od 23. 7. 1998

Telexport
vedoucí:

•
•

Tomá‰ Roubík – do 30. 9. 1998
Denisa ·trbová – od 1. 10. 1998

Právní a smluvní útvar
vedoucí:

•
•

Alexandra Wünschová – do 31. 7. 1998

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Josef Souchop

Du‰an Chmelíãek – od 3. 8. 1998

Televizní studio Brno
Útvary fieditele studia
¤editel

•

Zdenûk Draho‰

Zamûstnaneck˘ a právní útvar
vedoucí:

•

Hana Grunová

Automatizovan˘ informaãního systém
vedoucí:

V ˘ r o ã n í
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•
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Vladimír Kopfiiva

Producentské centrum TS Brno
Hlavní producent

•

Petr Kaláb

Koordinace programu a vysílání
vedoucí:

•

Jitka Skálová

Redakce zpravodajství
vedoucí:

•

Karel Burian

Producenti

•

Alexander Vorel – do 30. 9. 1998

Darina Levová
Jifií Stejskal
Robert Fuksa
Ivan Tuãek
Karel Fuksa
Hana Vrbová
Jifií Florián
Marie Kuãerová
Milada Maitnerová
Pavel Aujezdsk˘

Technické provozy
vedoucí:

•

Karel Soukup

Ekonomika a informaãní soustava
vedoucí:

•

Ivo Vanûk

Vnitfiní sluÏby
vedoucí:

•

Pavel Kronika

Televizní studio Ostrava

Útvary fieditele studia

Redakce zpravodajství

¤editel

vedoucí:

•

Miloslav Petronec

Personální útvar
vedoucí:

•

Ilonka Koudelková

Automatizovan˘ informaãní systém
vedoucí:

•

Eli‰ka Prokopová

•

Petr Bohu‰

Producenti

•
•
•
•
•

Karel Bûlohlav˘
Marek Dohnal
Karel Spurn˘
Vladimír ·tvrtÀa
Marãa Arichteva

Technické provozy

Producentské centrum TS Ostrava
Hlavní producent
Ale‰ Jurda

Realizaãní pracovníci a ekonomika PC
vedoucí:

Miroslav Svoboda

Ekonomika a správa
vedoucí:

•

Milena Sladká

â T
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Darja ·tûpánková
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SloÏení poradních orgánÛ generálního fieditele âeské televize v roce 1998
Gordon

Kolegium

Lovitt – od 1. 4. 1998

ãlenové:
Jifií Baumruk

Alena Müllerová – od 1. 8. 1998

Martin Bezou‰ka – od 1. 4. 1998

Vít Novotn˘ – od 1. 4. 1998

Zdenûk Draho‰

Ladislav Paluska – do 29. 4. 1998

Eva Dubová – od 1. 4. 1998 do 31. 5. 1998

Miloslav Petronec

Renata Elhenická – od 28. 5. 1998

Jifií Pittermann – do 31. 3. 1998

Jan Horsk˘ – do 31. 3. 1998

Jan Rube‰

Du‰an Chmelíãek – od 1. 8. 1998

Petr Studenovsk˘ – do 31. 3. 1998

Damián Kau‰itz – do 31. 7. 1998

Zdenûk ·ámal – od 1. 6. 1998

Karel Kochman – do 31. 3. 1998

Irma ·írková – od 13. 7. 1998

âestmír Kopeck˘ – od 1. 4. 1998

Anna Vá‰ová – do 31. 3. 1998

Ivan Kytka – od 1. 4. 1998 do 31. 5. 1998

Alexandra Wünschová – do 31. 7. 1998

Michael Kralert – od 30. 4. 1998

tajemník:

Jifií Kuãera – od 13. 7. 1998

Eva Dubová – do 31. 3. 1998

Ekonomická rada
pfiedseda:

Marcela Karasová – od 24. 6. 1998

Jan Horsk˘ – do 31. 3. 1998

Gordon Lovitt – od 24. 6. 1998

Ladislav Paluska – od 1. 4. 1998 do 29. 4. 1998

Markéta Luhanová – od 24. 6. 1998

Michael Kralert – od 24. 6. 1998

Vít Novotn˘ – od 24. 6. 1998

ãlenové:

Ladislav Paluska – do 31. 3. 1998

Martin Bezou‰ka – od 24. 6. 1998

Milena Sladká

Jaroslav Jaro‰ – do 24. 6. 1998

Vladimír ·upler

Eva Fiedlerová – do 24. 6. 1998

Ivo Vanûk

Jaroslav HÛlka – do 24. 6. 1998

Anna Vlasáková – do 24. 6. 1998
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Právní a legislativní rada
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(do 5. 11. 1998)

Hana Grunová

pfiedseda:

Helmut Prchala

Eva Dubová

Tomá‰ Roubík

ãlenové:

Vladimír ·upler

Eli‰ka Bedrnová

Alexandra Wünschová – do 31. 7. 1998

Programovû finanãní rada
(od 1. 6. 1998)

Gordon Lovitt

pfiedseda:

Markéta Luhanová

Michael Kralert

Vít Novotn˘

ãlenové:

Vladimír ·upler

Martin Bezou‰ka

Etick˘ panel
(sloÏení platné od 6. 11. 1998)

Du‰an Chmelíãek

pfiedseda:

Alena Kinclová

Jifií Kuãera

Jan Sokol

ãlenové:

Pavel ·techa

Anna Becková

Helena Tfie‰tíková

Libor Dvofiák

tajemník:

Helena Ha‰kovcová

Nikolaj Savick˘

Pfiehled organizaãních zmûn v âeské televizi v roce 1998
Praha
zru‰eno

zfiízeno

1) k 1. 4. 1998 – rozhodnutí
generálního fieditele ã. 8/1998

PROGRAM

útvar autopropagace
útvar design

2) k 1. 5. 1998 – rozhodnutí
generálního fieditele ã. 14/1998

V¯ROBA A TECHNIKA

útvar technické provozy

útvar postprodukce

útvar obrazová technika

útvar servis

útvar zvuková technika

realizaãních pracovníkÛ

útvar realizaãní pracovníci

3) k 28. 5. 1998 – rozhodnutí
generálního fieditele ã. 18/1998

PROGRAM

útvar styk s vefiejností

ÚTVARY GENERÁLNÍHO ¤EDITELE

Public Relations

4) k 1. 6. 1998 – rozhodnutí
generálního fieditele ã. 20/1998

ÚTVARY GENERÁLNÍHO ¤EDIELE

V¯ROBA A TECHNIKA

Strategick˘ rozvoj

útvar zvuková technika

útvar reportáÏní technika

útvar scénick˘ provoz

generálního fieditele ã. 28/1998

útvar vizuální prezentace

REDAKCE ZPRAVODAJSTVÍ

STRATEGICK¯ ROZVOJ

â T

útvar design

oddûlení reportérÛ

útvar fiízení lidsk˘ch zdrojÛ

z p r á v a

útvar autopropagace
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PROGRAM
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5) k 1. 8. 1998 – rozhodnutí
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zru‰eno

zfiízeno

V¯ROBA A TECHNIKA
– útvary vnitfiních sluÏeb

útvar stavební pfiíprava
útvar ostraha a technické sluÏby
útvar hospodáfiská správa

EKONOMIKA
– vnitfiní sluÏby

útvar technické sluÏby

útvar správa nemovitostí

tvÛrãí skupina ã. 1

tvÛrãí skupina ã. 25

6) k 1. 10. 1998 – rozhodnutí
generálního fieditele ã. 34/1998

PC UMùLECK¯CH PO¤ADÒ

tvÛrãí skupina ã. 2

PC PUBLICISTIKY
A DOKUMENTARISTIKY

tvÛrãí skupina ã. 20
(k 31. 12. 1998)

EKONOMIKA
– vnitfiní sluÏby

útvar správa nemovitostí

útvar správa budov

útvar stavební pfiíprava

7) k 1. 12. 1998 – rozhodnutí
generálního fieditele ã. 45/1998

PC UMùLECK¯CH PO¤ADÒ

EKONOMIKA

tvÛrãí skupina ã. 16

útvar plánování a financování

útvar plánování
útvar financování

Kromû v˘‰e uveden˘ch organizaãních zmûn byly provedeny zmûny v podfiízenosti nûkter˘ch útvarÛ:
K 1. 6. 1998 byl do podfiízenosti fieditele ekonomiky pfieveden útvar televizních poplatkÛ.
K 1. 8. 1998 byl do podfiízenosti fieditele programu pfieveden útvar archiv a programové fondy,

V ˘ r o ã n í
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do podfiízenosti fieditele pro strategick˘ rozvoj byly pfievedeny útvary Public Relations a informatika.
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K 1. 10. 1998 byl do podfiízenosti finanãního fieditele pfieveden útvar Telexport.

Televizní studio Brno
zru‰eno

zfiízeno

Ekonomika a správa

Ekonomika a ISO

1) k 1. 1. 1998 – rozhodnutí
generálního fieditele ã. 17/1997

Vnitfiní sluÏby
2) k 30. 9. 1998 – rozhodnutí
generálního fieditele ã. 38/1998

Redakce sportu

Poãet zamûstnancÛ a jejich rozloÏení k 31. 12. 1998
Evidenãní poãet zamûstnancÛ âeské televize k 31. prosinci 1998 ãinil ve fyzick˘ch osobách 3075 zamûstnancÛ.
Tento poãet byl v porovnání k stejnému dni pfiedcházejícího roku niÏ‰í o 77 zamûstnancÛ.
V prÛbûhu roku 1998 skonãilo pracovní pomûr v âeské televizi celkem 362 zamûstnancÛ, z nichÏ
k poslednímu dni roku rozvázalo pracovní pomûr 87 zamûstnancÛ. Podle druhu vykonávané práce nejvût‰í
skupinu tvofiili redaktofii-dramaturgové (36), technici televizní techniky (24), stráÏní (28) a programovûprovozní pracovníci (14).
Do âeské televize bylo v roce 1998 pfiijato celkem 225 zamûstnancÛ, a to nejvíce pro v˘kon funkce
redaktor-dramaturg (47), technik televizní techniky (18) a programovû-provozní pracovník (8).

Redakce zpravodajství
·éfredaktor
Zástupci ‰éfredaktora
Sekretariát
Dokumentaãní obrazové stfiedisko
Grafika
Realizace
Vedoucí vydání
Domácí zpravodajství
Oddûlení reportérÛ
Zahraniãní zpravodajství
Zahraniãní zpravodajové
Oblastní vysílání
Ranní vysílání
Poãasí

1
6
33
16
21
17
55
149

1
2
4
12
21
82
4
30
5
24
9
25
11
4
234

Redakce sportu
·éfredaktor
Producenti
Sekretariát
Dramaturgie zpravodajství
Dramaturgie sportovních pofiadÛ
Komentátofii
Mezinárodní pfienosy
V˘roba

Producentské centrum
umûleck˘ch pofiadÛ
·éfproducent
Sekretariát
TvÛrãí skupina ã. 7
TvÛrãí skupina ã. 8
TvÛrãí skupina ã. 10
TvÛrãí skupina ã. 15
TvÛrãí skupina ã. 18
TvÛrãí skupina ã. 19
TvÛrãí skupina ã. 25

Producentské centrum
publicistiky a dokumentaristiky
·éfproducent
Sekretariát
TvÛrãí skupina ã. 11
TvÛrãí skupina ã. 12
TvÛrãí skupina ã. 13
TvÛrãí skupina ã. 14
TvÛrãí skupina ã. 17
TvÛrãí skupina ã. 20

1
2
2
1
4
9
3
4
26

1
10
6
5
4
2
11
6
17
62
1 9 9 8

Útvary fieditele programu
¤editel programu
Sekretariát a dramaturgie
Plánování a koordinace programu
Vizuální prezentace
Anal˘za programu a auditoria
Teletext
Archiv a programové fondy

1
3
6
10

Poãet
zamûstnancÛ1)

1
9
11
8
7
9
11
7
63

â T

âeská televize v Praze
Útvar generálního fieditele
Generální fieditel
Sekretariát
Mezinárodní styky

Název organizaãní
jednotky a útvaru
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Poãet
zamûstnancÛ1)
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Název organizaãní
jednotky a útvaru
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Název organizaãní
jednotky a útvaru

Poãet
zamûstnancÛ1)

Producentské centrum
pfievzat˘ch pofiadÛ
·éfproducent
Sekretariát
Obchodní a licenãní oddûlení
TvÛrãí skupina ã. 21
TvÛrãí skupina ã. 22
TvÛrãí skupina ã. 23

Útvary fieditele v˘roby
a techniky
¤editel v˘roby a techniky
Sekretariát a hlavní inÏen˘r
Ekonomika
PoÏární ochrana
Centrální dispeãink
Produkãní sluÏby
Realizaãní pracovníci
Servis realizaãních pracovníkÛ
InÏen˘ring televizní technologie
Technika objektu zpravodajství
Pfienosová technika
Filmová technika
Scénick˘ provoz
Osvûtlovací technika
Postprodukce
Vysílací technika
Provoz spoleãné techniky
Dopravní provoz

V ˘ r o ã n í
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Útvary fieditele pro
strategick˘ rozvoj
¤editel pro strategick˘ rozvoj
Sekretariát
Public Relations
Útvar fiízení lidsk˘ch zdrojÛ
Informatika

166

Útvary finanãního fieditele
Finanãní fieditel
Sekretariát
Televizní poplatky
Plánování
Financování
Nákup
Telexport
Úãetnictví
Vnitfiní sluÏby

Název organizaãní
jednotky a útvaru

Poãet
zamûstnancÛ1)

Právní a smluvní útvar
1
6
5
12
5
4
33

1
4
4
4
17
2
216
11
104
174
110
83
262
80
171
79
133
72
1 527

1
3
19
27
58
108

1
3
9
11
17
23
15
33
160
272

14

Rada âeské televize

2

Zamûstnanci uvolÀovaní
z organizaãních dÛvodÛ

14

âeská televize
v Praze celkem

2 514

Televizní studio Brno
Útvary fieditele studia
¤editel TS
Sekretariát
Zamûstnaneck˘ a právní útvar
Automatizovan˘ informaãní systém

Producentské centrum TS
Hlavní producent TS
Sekretariát a v˘robní dispeãefii
Koordinace programu a vysílání (vãetnû
archivu a programov˘ch fondÛ)
Realizaãní pracovníci
Redakce zpravodajství
TvÛrãí skupina ã. 31
TvÛrãí skupina ã. 32
TvÛrãí skupina ã. 33
TvÛrãí skupina ã. 34
TvÛrãí skupina ã. 35
TvÛrãí skupina ã. 36
TvÛrãí skupina ã. 37

Technické provozy
Vedoucí technick˘ch provozÛ
Sekretariát
Technická koordinace
InÏen˘ring a servis
Televizní provozy
Scénick˘ provoz

Ekonomika a informaãní
soustava
Vedoucí ekonomiky
a informaãní soustavy
Obchodní ãinnost
Informaãní soustava
Dopravní provoz

1
1
8
4
14

1
7
11
66
18
2
5
2
5
3
2
4
126

1
2
3
13
40
46
105

1
1
13
16
31

Název organizaãní
jednotky a útvaru

Poãet
zamûstnancÛ1)

Vnitfiní sluÏby
Vedoucí vnitfiních sluÏeb
Zásobování
PoÏární ochrana a BOZP
Hospodáfiská správa

Televizní studio Ostrava
Útvary fieditele studia
¤editel TS
Sekretariát, právník, podatelna,
poÏární ochrana a BOZP
Personální útvar, recepce
Automatizovan˘ informaãní systém

Producentské centrum TS
Hlavní producent TS
Sekretariát
Archiv a programové fondy
Koordinace vysílání
Realizaãní pracovníci
a ekonomika PC
Redakce zpravodajství
TvÛrãí skupina ã. 213
TvÛrãí skupina ã. 216
TvÛrãí skupina ã. 217
TvÛrãí skupina ã. 223
TvÛrãí skupina ã. 226

1

292

1
5
16
41
28
16
107

Ekonomika a správa
Vedoucí ekonomiky a správy
Sekretariát
Obchodní ãinnost
Informaãní soustava
Hospodáfiská správa

1
6
8
6
21

1
1
2
8
7
19

Televizní studio Ostrava
celkem

269

âeská televize úhrnem

3 075

1
2
3
5
68
21
2
9
4
3
4
122

Rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ

4 039

3 919

3 564

3 234

3 170

3 087

100

97

88

80

78

76

Index
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V˘voj prÛmûrného poãtu zamûstnancÛ od roku 1993
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1 9 9 8

) Evidenãní poãet zamûstnancÛ ve fyzick˘ch osobách k 31. 12. 1998

V ˘ r o ã n í

1

Poãet
zamûstnancÛ1)

Technické provozy
Vedoucí technick˘ch provozÛ
Sekretariát, hlavní inÏen˘r,
ekonom, energetik
InÏen˘ring a servis
Televizní provozy
Scénick˘ provoz
Dopravní provoz

1
3
2
9
15

Zamûstnanci uvolÀovaní
z organizaãních dÛvodÛ
Televizní studio Brno
celkem

Název organizaãní
jednotky a útvaru
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▲
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Rok 1998 z pohledu Rady âeské televize
Jan Jirák

pfiedseda Rady âeské televize

V lednu 1998 vstoupila âeská televize do sedmého roku své existence, kter˘ se pro ni zároveÀ stal rokem
dosud nejv˘znamnûj‰ích zmûn, které od svého zaloÏení proÏila.
Je zfiejmé a nepochybné, Ïe za dobu své existence od roku 1992 se âeská televize stala
respektovan˘m audiovizuálním médiem poskytujícím sluÏbu vefiejnosti a hodnotn˘m prvkem duálního
mediálního systému. âeská televize se od roku 1992 dokázala v oãích vefiejnosti zbavit povûsti pfiímé a ve
skuteãnosti nezmûnûné nástupkynû pfiedlistopadové âeskoslovenské televize. âeská vefiejnost postupnû
zaãala opou‰tût pfiedstavu âeské televize jako státní instituce a identifikovala se s âeskou televizí jako
s médiem, které je dÛvûryhodné, vefiejnosti slouÏí a vychází vstfiíc jejím potfiebám. Dnes je âeská televize
nepochybnû sebevûdom˘m, respektovan˘m nezávisl˘m audiovizuálním médiem a pevnou souãástí duálního
systému, jenÏ v âeské republice v 90. letech vznikl.
Rok 1998 byl ov‰em rokem, kdy konãilo funkãní období stávajícího generálního fieditele Iva Mathé,
jenÏ stál u zrodu televize vefiejné sluÏby v ãeské spoleãnosti, vtiskl této sluÏbû historicky jedineãnou tváfi
a v˘znamnou mûrou se podílel na formování pfiedstav ãeské spoleãnosti o smyslu a podobû ãeské televizní
kultury konce tisíciletí.
Rada âeské televize vypsala na sklonku roku 1997 v˘bûrové fiízení, z nûhoÏ vy‰el vítûznû nov˘
generální fieditel Jakub Puchalsk˘. Funkce generálního fieditele se Jakub Puchalsk˘ ujal dne 1. dubna 1998
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se zfiejm˘m cílem navázat na v‰echno dobré, co vytváfií tradici âeské televize, a dál rozvíjet poskytování
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sluÏby vefiejnosti, zdokonalovat organizaãní pruÏnost a spolehlivost âeské televize jako instituce a prÛhlednost jejího hospodafiení se svûfien˘mi finanãními prostfiedky.
Prvním velk˘m úkolem, s nímÏ se nové vedení muselo vyrovnat pfii naplÀování poslání televize
vefiejné sluÏby, bylo mediální zvládnutí voleb. Nové vedení nastupovalo do âeské televize necelé tfii mûsíce
pfied mimofiádn˘mi volbami do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky. Nejprve bylo tfieba zajistit, aby âeská televize beze zbytku splnila svou úlohu a poskytla v souladu se zákonem obãanÛm âeské
republiky „objektivní, ovûfiené, v‰estranné a vyváÏené informace pro svobodné vytváfiení názorÛ“ a pro jejich
odpovûdné rozhodování v tûchto volbách. V období volební kampanû pfied volbami do Poslanecké snûmovny v roce 1998 vysílala tfii speciální Arény, v nichÏ se postupnû utkali pfiedsedové v‰ech kandidujících

stran a hnutí v divácky atraktivním formátu televizního pofiadu a v hlavních vysílacích ãasech. Kromû toho po
dobu volební kampanû upravila strukturu zpravodajské relace „21“ tak, aby kaÏd˘ den bylo dvacet minut
vûnováno odborn˘m mluvãím jednotliv˘ch politick˘ch stran k diskusi o specializovan˘ch tématech. Není bez
zajímavosti, Ïe napfi. Organizace pro bezpeãnost a spolupráci v Evropû (OBSE) ve své závûreãné zprávû
o loÀsk˘ch parlamentních volbách v âeské republice vyzdvihla úlohu âeské televize bûhem jejich pfiípravy.
Zaji‰tûním komfortního, nestranného a objektivního pfiedvolebního servisu tedy dosáhla
âeská televize necelé tfii mûsíce po nástupu nového vedení v˘znamného mezinárodního uznání.
DÛleÏit˘m programov˘m krokem nového vedení âeské televize se na poãátku záfií 1998 stala
zmûna formátu hlavní zpravodajské relace âeské televize, tedy Událostí, provázená startem nového zpravodajského pofiadu Události plus. Ne‰lo jen o nové znûlky, dva moderátory a jin˘ vzhled studia: nov˘mi
zásadami se zaãala fiídit také volba agendy Událostí a novou podobu má i jejich struktura. Bûhem velmi
krátké doby dokázala âeská televize vyvinout a úspû‰nû prosadit kvalitní svébytnou a plnohodnotnou zpravodajskou relaci, která otevírá druhé veãerní ãasové pásmo na okruhu âT1, tj. Události plus.
Nové vedení âeské televize zaãalo s plnou váÏností a dÛslednû prosazovat principy eticky korektního chování tvÛrcÛ jako samozfiejm˘ profesionální pfiedpoklad jejich práce. DÛleÏit˘m momentem zmûn se
stal také tlak na etickou stránku pofiadÛ, které âeská televize vysílá. Zásadnû rekonstruovan˘ Etick˘ panel
âeské televize, jehoÏ tradici zaloÏilo jiÏ pfiedcházející vedení âeské televize, prokázal za krátké období svou
funkãnost. Rada âeské televize v nûm spatfiuje signál, Ïe âeská televize napfií‰tû nebude bez pov‰imnutí
pfiecházet pfiípadné eticky sporné aspekty svého vysílání.

Z hlediska televizních divákÛ a plátcÛ televizního poplatku je âeská televize po vût‰inu roku pfiedev‰ím vysílatelem, kter˘ na dvou celoplo‰n˘ch vysílacích okruzích systematicky poskytuje programovou alternativu
k nabídce komerãních televizních stanic. Podle toho, nakolik uspokojuje poptávku vefiejnosti po pestré
a vnitfinû diferencované programové alternativû, ji posuzují potenciální diváci a vybírají si z její nabídky.
·kála sluÏeb, kterou vefiejnoprávní televize divákÛm poskytuje, proto musí b˘t velmi ‰iroká, ale poãet divákÛ jednotliv˘ch pofiadÛ je v jejím dÛsledku paradoxnû mnohem niÏ‰í, neÏ kdyby se vysílatel vefiejné sluÏby v rozporu
se sv˘m posláním zamûfiil jenom na urãité cílové skupiny ãi na ‰irokou, nediferencovanû vnímanou vefiejnost.
âeská televize operuje na dvou celoplo‰n˘ch vysílacích okruzích. Diváci a plátci televizních
poplatkÛ proto oãekávají, Ïe jim bude v kaÏdém okamÏiku nabízet dvû plnohodnotné, vzájemnû odli‰né pro-

vefiejné sluÏby pfiitom ve svém vysílacím schématu v souladu se sv˘m posláním pracuje s nesrovnatelnû ‰ir‰í
‰kálou ÏánrÛ a programov˘ch typÛ neÏ kterákoli soukromá televize. To komplikuje její roli vysílatele, neboÈ
musí svou programovou nabídku strukturovat sloÏitûji a ménû pfiehlednû neÏ komerãní stanice a nemÛÏe
také do velké míry spoléhat na setrvaãnost diváck˘ch návykÛ. V fie‰ení tohoto úkolu je ov‰em obsaÏeno její
hlavní poslání a smysl její existence.
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V roce 1998 âeská televize setrvala u rozli‰ení sv˘ch vysílacích okruhÛ, jak se ustálilo jiÏ v záfií
1995 – âT1 profilovala jako program nabízející pofiady urãené pfieváÏnû ‰iroké, málo diferencované vefiejnosti, zatímco âT2 se konstituovala jako vysílací okruh poskytující pfiedev‰ím men‰inové, zájmovû orientované, vysoce kvalitní pofiady, ãasto z oblasti tzv. alternativní kultury. Bûhem celého roku se âeské televizi
dafiilo udrÏovat tento komplementární model prvního a druhého programu i tradiãnû vysokou úroveÀ programu âT2, kter˘ se obracel k nároãnûj‰ím divákÛm kombinací klubov˘ch filmÛ, pfienosÛ z v˘znaãn˘ch kulturních událostí a pÛvodních i pfievzat˘ch dokumentárních pofiadÛ a cyklÛ vûnujících se umûnovûdné,
osvûtové a kulturní problematice. Své místo si v nabídce âT2 na‰la i sportovní tématika (v dokumentu a pfiím˘ch pfienosech), která jako by dokládala logickou sounáleÏitost a koordinaci âT1 a âT2. âT2 má navíc
v hlavním vysílacím ãase zfieteln˘ programov˘ pfiedûl signalizovan˘ zpravodajsk˘m pofiadem „21“, díky
nûmuÏ se diváci mohou v programové stavbû veãera snadno orientovat a bez vût‰ích potíÏí najít pofiad, kter˘
vyhovuje jejich oãekávání.
Oba programy v‰ak dlouhodobû trpí slab‰í programovou skladbou a strukturou v dobû mimo
hlavní vysílací ãasy, kdy se projevuje nedostatek pravidelnosti a fiádu, jeÏ by divákovi dovolovaly bez
nesnází si najít Ïádan˘ typ pofiadu. Pokud jde o âT1, platí podle mínûní Rady âeské televize tento soud
i o nûkter˘ch ãástech podveãerního vysílacího ãasu a v nûkteré dny (zvlá‰tû v‰ední) i o hlavním vysílacím
ãase. Je ov‰em zfiejmé, Ïe pfiípadná zmûna k lep‰ímu si ke své realizaci vyÏádá roky, nikoli mûsíce. Pfiesto
je moÏné konstatovat, Ïe novû ustavené vedení âeské televize dokázalo jiÏ bûhem roku 1998 podniknout nûkteré kroky, jeÏ Rada âeské televize povaÏuje za zlep‰ení. Od záfií 1998 stabilizovalo programovou nabídku âT1 ve v‰edních dnech mezi 18.00 a 19.00, kde dfiíve byla patrná koncepãní neujasnûnost.
V posledním ãtvrtletí roku 1998 do tohoto ãasu âeská televize zafiadila kvalitní zahraniãní hrané a dokumentární seriály, ãímÏ vytvofiila pfiijatelnou alternativu ke komerãnû orientovan˘m soutûÏím, které do téhoÏ vysílacího ãasu zafiazují soukromé televize.

Zpravodajsk˘ servis
Zákon 483/1991 Sb. o âeské televizi v platném znûní ukládá âeské televizi „poskytovat objektivní, ovûfiené,
v‰estranné a vyváÏené informace pro svobodné vytváfiení názorÛ“. Rada âeské televize tuto ãinnost chápe
pfiedev‰ím jako povinnost informovat o jevech dÛleÏit˘ch pro spoleãnost a o jejich relevantním kontextu, tedy
poskytovat divákÛm v˘sledky kvalifikované novináfiské ãinnosti 1. K této povinnosti patfií podle mínûní Rady
âeské televize také rovnomûrné a podle objektivních kritérií kontrolovatelné poskytování prostoru v diskusních pofiadech nositelÛm nejdÛleÏitûj‰ích vzájemnû protichÛdn˘ch názorov˘ch proudÛ a pfiedstavitelÛm politick˘ch stran se statisticky v˘znamnou podporou ve vefiejném mínûní. Za nedílnou souãást této povinnosti
pokládá ov‰em Rada âeské televize rovnûÏ úkol âeské televize podávat v pofiadech k tomu urãen˘ch
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divákÛm nabízet, a tak jim usnadÀovat orientaci a poskytovat kvalitní informaãní podporu pro jejich svobodné
rozhodování. Rada âeské televize pfiitom chápe, Ïe zpravodajství âeské televize nelze vytrhávat z celkového
kontextu ãeské (a koneckoncÛ svûtové) Ïurnalistiky. Souãasnû má Rada âeské televize za to, Ïe zpravodajství âeské televize má patfiit k tomu nejlep‰ímu, k ãemu se lze v tradici ãeské Ïurnalistiky hlásit.
PoÏadavek zákona se bezprostfiednû promítá do zpravodajského servisu, kter˘ televize vefiejné
sluÏby poskytuje. Mûl by b˘t naplÀován nejen v rámci kaÏdé jednotlivé relace, ale dokonce i v rámci jednoho
kaÏdého pfiíspûvku. Musí se promítat také do diskusních pofiadÛ, v nichÏ by mûl b˘t naplÀován alespoÀ
v perspektivû del‰ího ãasového období. Rada âeské televize proto prÛbûÏnû vûnovala soustfiedûnou pozornost právû této oblasti, hodnotila úroveÀ zpravodajství a snaÏila se v zastoupení vefiejnosti poskytovat âeské

1

) podrobnûji viz V˘roãní zpráva Rady âeské televize o ãinnosti âeské televize za rok 1997 – Dodatek, str. 6 – 7.

televizi co nejotevfienûj‰í zpûtnou vazbu, aby tak alespoÀ nepatrn˘m dílem pfiispûla ke zkvalitÀování zpravodajsk˘ch relací, diskusních pofiadÛ a publicistiky âeské televize. V˘znam zpravodajství vyjádfiila Rada âeské
televize i ve svém Programovém prohlá‰ení, které pfiijala 9. dubna 1997 a v nûmÏ se mj. praví: „âeská televize by ... mûla umût informovat o spoleãenském a politickém v˘voji v âR co nejúplnûji a nejpfiesnûji, vykládat jej s nadhledem a nepodléhat politick˘m tlakÛm a inklinacím“. Z uvedené formulace je zfiejmé, Ïe Rada
âeské televize povaÏuje kvalitní zpravodajství pfiedev‰ím za dovednost, za um, tedy za míru profesionální
zdatnosti, od níÏ se teprve odvíjí v‰e ostatní.
Hlavními ãinnostmi Redakce zpravodajství jsou vlastní zpravodajské relace, diskusní pofiady
a ranní programov˘ blok. V prÛbûhu roku 1998 k tûmto ãinnostem pfiibyly je‰tû publicistické pofiady a prezentace zpravodajství âeské televize na internetu.
âeská televize i v oblasti vysílacího schématu v˘raznû posílila svou sluÏbu vefiejnosti, kdyÏ od záfií
1998 nabídla na âT1 ve 22.00 jiÏ zmínûnou novou veãerní zpravodajskou relaci Události plus. Touto inovací
vy‰la vstfiíc stále vût‰ímu poãtu divákÛ, ktefií pfiicházejí domÛ pozdûji a potfiebují získat v‰eobecné informace o vefiejném dûní. Navíc v‰ak touto relací otevfiela druhé veãerní programové pásmo, a umoÏnila tak
divákÛm snaz‰í orientaci ve veãerním programu. Rada âeské televize se domnívá, Ïe âeská televize tûmito
kroky pfiispívá ke kvalitû poskytované sluÏby. Souãasnû Rada âeské televize vítá úmysl vedení âeské televize zpfiehlednit logickou stavbu âT1 vystavûním pevn˘ch víkendov˘ch blokÛ pro dûti a mládeÏ mezi ‰estnáctou a osmnáctou hodinou, jak byl nov˘m vedením navrÏen v programovém schématu na rok 1999.
Novému vedení âeské televize se podafiilo v pozoruhodnû krátké dobû pûti mûsícÛ pfiipravit novou
zpravodajskou relaci Události plus a obmûnit celkové v˘razové fie‰ení i strukturu hlavní zpravodajské relace
Události. Zvlá‰tní pozornost si pfii posuzování zmûn v nabídce zpravodajského servisu zasluhuje uvedení
pofiadu denní publicistiky Tady a teì jako doplÀku hlavní zpravodajské relace. Pokus o analyticky zamûfienou aktuální publicistiku se v roce 1998 nepochybnû stal vykroãením k obohacení sluÏby poskytované vefiejnosti âeskou televizí. Zásadní zmûnu prodûlal i nejv˘znamnûj‰í diskusní pofiad âeské televize tradiãnû
zafiazen˘ na nedûlní poledne. Nové vedení zru‰ilo stávající pofiad Debata a od kvûtna 1998 zafiadilo nov˘
pofiad V pravé poledne. V zásadû lze fiíci, Ïe nasazení nového diskusního pofiadu V pravé poledne, kter˘ se
v základní podobû profiloval nûkdy do záfií 1998, vedlo k jistému oÏivení únavné, vyprázdnûné a moderátorsky pokleslé a necitlivé Debaty a znamenalo ve svém dÛsledku zkvalitnûní sluÏby, jiÏ âeská televize poskytuje vefiejnosti.
âeská televize se od svého vzniku snaÏila o ustavení tradice pofiadÛ, které by metodou tzv. investigativní Ïurnalistiky probíraly vybraná zajímavá a pro vefiejnost v˘znamná témata. Investigativní Ïurnalistika b˘vá v evropském i severoamerickém kontextu chápána jako nejdÛleÏitûj‰í svébytn˘ v˘raz kontrolní role
médií a jako známka skuteãné politické, ekonomické i my‰lenkové nezávislosti na moci zákonodárné

v˘znamnûj‰ích projevÛ sluÏby vefiejnosti a za indikátor politické nezávislosti média a my‰lenkové
emancipace vefiejnosti i novináfiÛ.
V˘znamnû se promûnil i ranní programov˘ blok – pÛvodní Studio 6 se na poãátku záfií zmûnilo na
Dobré ráno s âeskou televizí, které se v záfií 1998 pfiedstavilo v novém v˘tvarném fie‰ení a s nov˘mi moderátory. Îivûj‰í aranÏmá, uvolnûnûj‰í v˘tvarné fie‰ení a promy‰lenûj‰í v˘bûr ranní hudby (i kdyÏ ten se projevil
aÏ s jist˘m zpoÏdûním) vedly k tomu, Ïe se ranní programov˘ blok vymanil ze strnulosti a nevlídné odtaÏitosti
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R a d a

since 1998 uvedla na obrazovku âT1 pofiad Tady a teì plus jako doplnûk k analytickému roz‰ífiení hlavní

t e l e v i z e

i v˘konné. Právû investigativní Ïurnalistikou se média stavûjí nejv˘raznûji na stranu obãanÛ a dÛsledností
a fakticitou v nejlep‰ím slova smyslu hájí vefiejn˘ zájem. Redakce zpravodajství na pfielomu listopadu a pro-
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pfiedcházejícího období a pfiiblíÏil se divákÛm milou hravostí (zvlá‰tû ve v˘tvarném fie‰ení – napfi. pfiedpovûì
poãasí se ‰kolní tabulí), byÈ nûkdy (hlavnû zpoãátku) za cenu jisté fieãové a jazykové uvolnûnosti.

Dokument a publicistika
V 90. letech se âeská televize stala prakticky jedinou nositelkou tradice pÛvodního ãeského autorského
dokumentu a mezi terestricky vysílajícími televizemi v âeské republice souãasnû také jedinou zprostfiedkovatelkou kvalitní zahraniãní dokumentární produkce. Rada âeské televize se domnívá, Ïe je to úloha, která televizím vefiejné sluÏby v souãasném svûtû organicky pfiíslu‰í. âeská televize naplÀuje podporou
a systematickou prezentací dokumentární tvorby na obrazovce nûkolik v˘znamn˘ch spoleãensk˘ch cílÛ
pfiedstavujících v˘znamnou oblast vefiejného zájmu. Dokumenty ve vysílání âeské televize plnily v roce 1998
stejnû jako v letech pfiedchozích dÛleÏitou kulturnû identifikaãní funkci. V neposlední fiadû právû zásluhou
âeské televize chápe i dnes ãeské intelektuální prostfiedí filmov˘ a televizní dokument jako plnohodnotnou
souãást ãeské kulturní tradice.
Z pfiehledu dokumentÛ, které âeská televize v roce 1998 uvedla, je zfiejmá snaha vyjadfiovat se
dokumentární tvorbou pfiedev‰ím k novûj‰ím dûjinám, zejména k otázkám ãeské státnosti a etick˘ch aspektÛ
chování ãeské spoleãnosti. Zvlá‰tû etapy dûjinného v˘voje, které do nedávné doby nebyly vefiejnû probírány,
pfiedstavovaly i v roce 1998 v˘znamnou souãást vysílání âeské televize. Z dokumentÛ zafiazen˘ch do vysílání âeské televize v tomto roce patfií do zmínûné kategorie na pfiíklad dokumenty Bez milosti o Ïivotû generála Heliodora Píky, Stínoví vojáci o para‰utistech vysazen˘ch za 2. svûtové války nad územím protektorátu,
Jan Masaryk ãi Vûrni zÛstaneme mapující období 1937-45 a Krátk˘ Ïivot druhé republiky soustfieìující se
na mûsíce mezi podepsáním mnichovské dohody a obsazením âeskoslovenska nûmeck˘m wehrmachtem.
Zájmu âeské televize neunikala ani mlad‰í období – napfi. druhá polovina ‰edesát˘ch let (Pfieru‰ené jaro)
nebo 90. léta (V ãeském zájmu). Rada âeské televize konstatuje, Ïe âeská televize dlouhodobû (prakticky
od svého vzniku a v návaznosti na tradici âeskoslovenské televize) pfiispívá uvádûním historizujících témat
v dokumentární tvorbû v˘znamnû ke kvalitû vefiejné diskuse o pohledu na dûjiny ãeské spoleãnosti. ¤ada
dokumentÛ tohoto zamûfiení se soustfiedila na sledování rozporu mezi historick˘m m˘tem a zjistiteln˘mi fakty
(napfi. ·est dnÛ, které otfiásly demokracií, AÏ na dno zrady – Emanuel Moravec, ale hlavnû dokument
o Juliu Fuãíkovi Lidé, mám vás rád). Rada âeské televize se domnívá, Ïe neustál˘m provûfiováním platnosti
historick˘ch interpretací âeská televize roku 1998 pfiispívala k tomu, aby obãané âeské republiky mohli získat sdostatek informací potfiebn˘ch „pro svobodné vytváfiení názorÛ“, jak jí ukládá zákon.
Mimofiádné místo mezi pÛvodními dokumenty a dokumentárními cykly s historickou tematikou, jeÏ
uvedla ve svém vysílání âeská televize v roce 1998, zaujal dvacetiãtyfidíln˘ dokumentární cyklus Bigbít,
kter˘ pfiedstavuje pozoruhodn˘ pfiíspûvek k poznání spoleãensk˘ch a kulturních dûjin ãeské spoleãnosti
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v období 1956 aÏ 1989. Do téÏe kategorie náleÏel také zajímav˘ dokument Vzpomínám, vzpomíná‰, vzpo-
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mínáme, v nûmÏ autofii evokovali dobu „socialistického“ âeskoslovenska z hlediska dûjin kaÏdodennosti
a Ïivotního stylu. Rada âeské televize je pfiesvûdãena, Ïe právû cyklus Bigbít a dokument Vzpomínám,
vzpomíná‰, vzpomínáme patfií mezi nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãiny âeské televize v roce 1998.
Cenn˘m pfiíspûvkem i pro budoucnost se stal kvalitnû zpracovan˘ cyklus Kapitoly z ãeského animovaného filmu. Zvlá‰tní postavení zaujal ve vysílání âeské televize v roce 1998 dokument Kámen
a poznání, jímÏ âeská televize pfiispûla k oslavám 650. v˘roãí zaloÏení Univerzity Karlovy. Mezi nejkvalitnûj‰í
dokumenty, uvedené roku 1998 v této oblasti, patfií podle mínûní Rady âeské televize autobiografick˘ snímek
Jana ·páty Láska, kterou opou‰tím.
Pfievzaté dokumenty mûly v roce 1998 ve vysílání âeské televize jiÏ tradiãnû vysokou úroveÀ, a to

jak po stránce dramaturgické, tak pfiekladatelské. V souãasnosti pfiedstavují cenûnou a v ãeské televizní kultufie zcela jedineãnou kvalitu. âeská televize stabilnû uvádí cykly pofiadÛ s pfiírodní, historickou ãi umûnovûdnou tematikou, zahraniãní dokumenty vûnující se sportu, Ïivotnímu stylu, médiím, reklamû apod. Patrnû
nejv˘znamnûj‰ím dramaturgick˘m ãinem âeské televize v oblasti pfievzat˘ch dokumentárních pofiadÛ bylo
zafiazení britského cyklu Století lidí.
Rada âeské televize konstatuje, Ïe pÛvodní i pfievzatá dokumentární tvorba zaujímá v ãinnosti a vysílání âeské televize nezastupitelné místo a Ïe âeská televize hraje nezastupitelnou a nenahraditelnou roli ve v˘voji ãeské dokumentární tvorby. Rada âeské televize je pfiesvûdãena, Ïe âeská
televize si je svého poslání v této oblasti vûdoma a Ïe se s ním v roce 1998 vyrovnala se ctí a na
vysoké kvalitativní úrovni.
Nedílnou souãástí programové skladby âeské televize jsou i publicistické pofiady, které vytváfiejí
platformu pro vzájemnou komunikaci a podporu pfiíslu‰níkÛ národnostních a etnick˘ch men‰in, seniorÛ,
tûlesnû a smyslovû postiÏen˘ch. Pfiedstavují dÛleÏit˘ prvek integrace pfiíslu‰níkÛ tûchto men‰in do vût‰inové
spoleãnosti, respektující skuteãnost, Ïe jejich pfiíslu‰níci jsou rozpt˘leni po celém území âeské republiky,
a vykonávající nenápadnou, ale neobyãejnû zásluÏnou sluÏbu minoritám. Rada âeské televize v roce 1998
vysoce ocenila pofiady typu Seniorklub, Klíã, Klíã extra, Televizní klub nesly‰ících a Televizní klub
nesly‰ících plus.
Za pozitivní pokládá Rada âeské televize pfiínos KfiesÈanského magazínu, kter˘ si v roce 1998 udrÏoval standardní úroveÀ a nabídl divákÛm âeské televize plastick˘ obraz Ïivota vûfiících v âeské republice.
DÛleÏitou roli v Ïivotû ãeské spoleãnosti hrály v roce 1998 také speciální magazíny zamûfiené na
pfiesnû definované cílové skupiny. V tomto ohledu pokládá Rada âeské televize za pfiínosnou existenci magazínÛ Ná‰ venkov a Zemûdûlsk˘ magazín v programové nabídce âeské televize. Konstatuje v‰ak, Ïe jejich
úroveÀ byla v roce 1998 velmi kolísavá, a to jak z hlediska probírané agendy, tak z hlediska stylu a formy.
Proto doporuãuje, aby âeská televize vûnovala tûmto pofiadÛm zv˘‰enou pozornost a zlep‰ila jejich kvalitu.

Pofiady pro mladé diváky
Pofiady, jeÏ âeská televize nabízí mlad˘m divákÛm, jsou jiÏ tradiãnû pfiedmûtem soustavného zv˘‰eného
zájmu Rady âeské televize. Rada âeské televize si uvûdomuje, Ïe médium nadané vÛlí zákonodárce
v˘hradní funkcí poskytovat sluÏbu vefiejnosti má ve vztahu k dûtsk˘m a dospívajícím divákÛm nezastupitelnou roli a v˘znamnû se podílí na psychickém i spoleãenském zrání jednotlivce. Televize mÛÏe dûtem a mládeÏi zprostfiedkovat a nabídnout mravní, estetické i kulturní hodnoty spoleãnosti, do níÏ vyrÛstá, a pfiedloÏit
jim vzorce chování, které jim v procesu socializace mohou napomoci. Proto lze od televize vefiejné sluÏby
oprávnûnû poÏadovat, aby pofiady, jeÏ nabízí dûtsk˘m a dospívajícím divákÛm, byly podfiízeny zfietelnû for-

vat, aby pofiady urãené dûtem a dospívajícím byly vkusné, podporovaly zrání k tolerantnímu náhledu na svût
a smyslu pro pfiirozenou pluralitu lidského spoleãenství – krátce, aby byly dÛstojn˘m v˘honkem kvalitní televizní kultury respektující tradici a souãasnû neváhající experimentovat. Pokud ov‰em má televize vefiejné
sluÏby úspû‰nû splnit toto poslání, musí b˘t její nabídka také dostateãnû atraktivní pro potenciální adresáty
a právû – a jedinû – z tohoto hlediska obstát v konkurenci se soukrom˘mi stanicemi.
Televize vefiejné sluÏby by podle názoru Rady âeské televize nemûla konkurovat komerãním televizím v prezentaci zahraniãních filmÛ a seriálÛ, n˘brÏ doplÀovat celkové spektrum formátÛ. Pfiedev‰ím by mûla
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mulovanému koncepãnímu zámûru, aby respektovaly v˘vojové zvlá‰tnosti jednotliv˘ch etap dûtství a dospí-
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k pofiadÛm, které komerãní televizní vysílatelé v souãasnosti dûtem nabízejí, poskytovat vhodnou alternativu.
V pofiadech âeské televize urãen˘ch pfiedmûtné divácké skupinû se projevují nûkteré pozitivní i negativní
stereotypy, jeÏ jsou natolik zaÏité, Ïe se bez nadsázky staly souãástí ãeské televizní kultury. Pfiedev‰ím se
uplatÀuje pohled na dûtské diváky jako na skupinu, kterou má smysl diferencovat pouze vûkem, nikoliv jin˘mi
sociodemografick˘mi ukazateli. Tato skuteãnost je dlouhodobû zfiejmá i z toho, Ïe drtivá vût‰ina pofiadÛ
urãen˘ch dûtem je zafiazována do vysílacího schématu programu âT1, coÏ je program, kter˘ je tradiãnû
urãen vnitfinû ménû diferencovanému publiku. Do jisté míry je tento pfiístup i dÛsledkem skuteãnosti, Ïe
âeská televize dlouhodobû rezignuje na masivnûj‰í zájem o ranû adolescentní diváky, tedy zhruba vûkovou
skupinu od jedenácti do ãtrnácti let. Je to z hlediska televizního vysílání velmi sloÏitá cílová skupina, neboÈ
právû u ní se nejvíce projevuje jednak bohatá zájmová diferenciace a jednak rychle vzrÛstající zájem
o pofiady, primárnû urãené dospûl˘m divákÛm.
Nové vedení âeské televize zaãalo fie‰it otázku dal‰ího zlep‰ení sluÏby poskytované vefiejnosti
v této oblasti brzy po uvedení nového generálního fieditele do funkce. VÛle nového vedení modernizovat
pfiístup k dûtsk˘m divákÛm je nespornû Ïádoucí, i kdyÏ vzhledem k v˘robnímu rytmu instituce a vazbû na
vysílací schéma sotva mohla v prÛbûhu roku 1998 pfiinést zásadnûj‰í viditelné zmûny. Smûr snah nového
vedení vedoucích ke zkvalitnûní sluÏby lze proto odeãíst z personálních zmûn, ale pfiedev‰ím ze zmûn v programovém schématu, k nimÏ do‰lo v prÛbûhu roku (nejvíce v záfií 1998). Tento pramen zfietelnû ukazuje, Ïe
se âeská televize zaãala v nabídce pro nejmen‰í diváky daleko v˘raznûji orientovat na nabídku pofiadÛ,
které vybízejí ke spoleãnému sledování televize dûtmi a rodiãi, popfi. prarodiãi. Programové schéma bylo od
1. záfií 1998 ve dnech pondûlí aÏ pátek dÛslednû pfiestaveno tak, aby umoÏnilo sledování âT1 celou rodinou
a v jednotliv˘ch dnech obsazeno hran˘mi a dokumentárními seriály. Tento krok plnû odpovídá poÏadavku,
aby televizní vysílání vefiejné sluÏby otevíralo vût‰í pole pro komunikaci nad televizními pofiady a pfiispívalo
tak k otevfienûj‰í atmosféfie v rodinû a souãasnû dále nevytváfielo prostor pro vyuÏívání televize jako
„náhradní babiãky“ – jako atrakta, k nûmuÏ lze dítû odloÏit.
Rada âeské televize konstatovala, Ïe âeská televize svou nabídkou pofiadÛ pro dûti a dospívající diváky a zmûnami, k nimÏ pfiikroãila, posílila sluÏbu, kterou vefiejnosti poskytuje. Vedení âeské
televize se zjevnû snaÏí o pfiekonání dlouhodobé strnulosti a nekomunikativnosti tohoto typu pofiadÛ a hledat
cesty k neformálnímu oslovení mlad˘ch divákÛ.

Dramatická tvorba
Nelze pfiehlédnout, Ïe dramatická tvorba v roce 1998 nepatfiila kvalitou k vrcholÛm ãinnosti âeské televize. Varující je v této oblasti pro Radu âeské televize i v˘voj diváck˘ch návykÛ. V prÛbûhu celého roku
zaznamenával v˘zkum dlouhodob˘ pokles diváckého zájmu o klasické studiové inscenace. Zjevnû upadá
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zájem divákÛ o dramatickou tvorbu v klasickém pojetí jako takovou. Z hlediska sledovanosti se v˘raznûji
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neprosadily ani seriály Arrowsmith a Tfii králové, které jinak odborná kritika hodnotila vcelku pfiíznivû.
Z pohledu Rady âeské televize pfiitom ‰lo o v˘znamné tvÛrãí ãiny. Arrowsmith patfií ke klasick˘m (byÈ nikoliv
‰piãkov˘m) dílÛm americké literatury a historická tematika, kterou zpracovali tvÛrci Tfií králÛ, pfiedstavuje
pole, na nûmÏ by âeská televize mûla pÛsobit koncepãnû a dlouhodobû. V˘razn˘ diváck˘ úspûch naopak
zaznamenal seriál Ranã U Zelené sedmy, coÏ do budoucna dává nadûji, Ïe pfii dÛraznûj‰í dramaturgii mÛÏe
âeská televize vyrábût seriály (a koneckoncÛ i solitéry), které dokáÏou v dramatické reflexi zobrazovat Ïivot
ãeské spoleãnosti a souãasnû pfiivedou pfied obrazovku poãetnûj‰í publikum v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Rada âeské televize zastává názor, Ïe na základû zku‰eností z roku 1998 a z let bezprostfiednû
pfiedcházejících, na jejichÏ tradici âeská televize v tomto roce v oblasti dramatické tvorby beze zbytku nava-

zovala, musí televize vefiejné sluÏby v âeské republice najít novou, organiãtûj‰í koncepci dramatické
tvorby, která lépe vyjde vstfiíc poÏadavkÛm divákÛ a umoÏní vysílateli ze zákona na tomto poli úspû‰nûji ãelit ménû kvalitní, ale divácky atraktivnûj‰í programové nabídce komerãních stanic.

âeská televize a ãeská kinematografie
Je nesporné, Ïe v ãeské kinematografii 90. let zaujímá âeská televize rozhodující pozici a Ïe na sebe souhrou okolností vzala velmi odpovûdn˘ úkol, s nímÏ se vyrovnává se ctí. I v roce 1998 si âeská televize
zachovala v ãeské filmové produkci klíãové postavení a podílela se mj. na vzniku nejúspû‰nûj‰ího snímku
roku, filmu Je tfieba zabít Sekala. Rada âeské televize v‰ak oceÀuje i to, Ïe se âeská televize v duchu své
po fiadu let budované tradice i v roce 1998 podílela na produkci jednoznaãnû nejlep‰ího reÏijního debutu
roku, snímku Co chytne‰ v Ïitû. Pokud âeská televize tradiãnû vyniká podporou men‰inov˘ch (také „neziskov˘ch“ nebo „nezávisl˘ch“) snímkÛ, nepochybnû tím pfiispívá k rozvoji ãeské filmové kultury. V roce 1998
umoÏnila zcela v intencích této linie vznik filmu Minulost, kter˘ náleÏí do této kategorie. Zásluhou âeské televize tak vznikal a vzniká prostor pro experiment, pfiíleÏitost pro nadûjné debutanty, rodí se trendy, s nimiÏ se
za ãas setkáme v mnohem ambicióznûj‰ích projektech. Rada âeské televize je pfiesvûdãena, Ïe do
budoucna musí âeská televize klást vût‰í dÛraz na svou roli vysílatele a posuzovat vût‰inu projektÛ z hlediska jejich potenciálního uplatnûní na obrazovce. Lze dÛvodnû pfiedpokládat, Ïe se bude i nadále podílet
i na v˘robû v˘jimeãn˘ch kinematografick˘ch dûl, která vûdomû nebudou aspirovat na masov˘ diváck˘
úspûch. Rada âeské televize je toho názoru, Ïe podporou kinematografie âeská televize v˘znamnû
pfiispívá k rozvíjení kulturní identity ãeské spoleãnosti, jak jí ukládá zákon.

Internetové stránky âeské televize
SluÏbu vefiejnosti podle názoru Rady âeské televize v˘znamnû posiluje i nová koncepce internetov˘ch
stránek âeské televize, která se zaãala pfiipravovat na jafie 1998. Stále rostoucí poãet uÏivatelÛ internetu
v ãeské spoleãnosti pfiimûl âeskou televizi k rozvoji stávajících internetov˘ch stránek s dÛrazem na jejich
informativní hodnotu, neustálou aktualizaci a získávání zpûtné vazby k ve‰ker˘m aktivitám âeské televize
jako instituce. V˘znamnou – a úspû‰nou – provûrkou Internetu âeské televize bylo volební zpravodajství
v ãervnu 1998. Neb˘val˘ zájem o WWW stránky âeské televize v tomto období (v sobotu 20. ãervna 1998
dosáhl poãet náv‰tûvníkÛ 12 tisíc) indikuje stále rostoucí dosah internetu jako média a tím i jeho v˘znam pro
spoleãnost.
Je pfiíznaãné, Ïe krátké ohlédnutí za rokem 1998 konãíme právû pfiipomínkou internetov˘ch sluÏeb,
které âeská televize poskytuje. Jako by se tím symbolicky zv˘raznily podstatné rysy ãinnosti âeské televize
v tomto roce – orientace na budoucnost, otevfienost nov˘m moÏnostem v poskytování sluÏby vefiejnosti,
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snaha o otevfienost. Domníváme se, Ïe právû tyto rysy – spolu s vûdomím tradice – dávají vefiejnosti více neÏ
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Zpráva nezávisl˘ch auditorÛ pro vedení âeské televize
Provedli jsme audit pfiiloÏené rozvahy âeské televize k 31. prosinci 1998, souvisejícího v˘kazu ziskÛ a ztrát
za rok 1998 uveden˘ch v Roãence âeské televize 1998. Za sestavení úãetních v˘kazÛ a za vedení úãetnictví odpovídá vedení âeské televize. Na‰í úlohou je vydat na základû auditu v˘rok k tûmto úãetním v˘kazÛm.

Audit jsme provedli v souladu s auditorsk˘mi smûrnicemi Komory auditorÛ âeské republiky a Mezinárodními
standardy auditu. Tyto normy poÏadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛsobem
provedená ovûfiení prÛkaznosti ãástek a informací uveden˘ch v úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje
posouzení pouÏit˘ch úãetních zásad a v˘znamn˘ch odhadÛ uãinûn˘ch vedením âeské televize a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení v˘roku.

Podle na‰eho názoru pfiiloÏená rozvaha âeské televize k 31. prosinci 1998, související v˘kaz ziskÛ a ztrát
za rok 1998 byly ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech sestaveny v souladu se zákonem o úãetnictví a ostatními
pfiíslu‰n˘mi úãetními pfiedpisy âeské republiky.

Úãetní závûrka âeské televize k 31. prosinci 1997 byla ovûfiena jin˘mi auditory a jejich zpráva obsahovala
v˘rok bez v˘hrad. Pfii provádûní auditu a zpracování v˘roku za rok 1998 jsme vy‰li z jejich závûrÛ t˘kajících
se roku 1997.

oprávnûná auditorská spoleãnost

auditor

licence ã. 21

dekret ã. 150

n e z á v i s l ˘ c h

Ing. Franti‰ek Linhart

Z p r á v a

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

a u d i t o r Û

24. ãervna 1999
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Adresy a spojení
Stav k 31. 7. 1999

âeská televize Praha

Gordon Lovitt

adresa:

povûfien˘ fieditel programu

âeská televize

tel.: (02) 6121 1621

Kavãí hory

fax: (02) 42 54 84

140 70 Praha 4

e-mail: gordon.lovitt@czech-tv.cz

telefon: (02) 6113 1111 (ústfiedna Kavãí hory)
Vít Novotn˘
âeská televize, Televizní studio Brno

fieditel v˘roby a techniky

adresa:

tel.: (02) 42 15 90, 6121 1571

Bûhounská 18

fax: (02) 6221 8588

658 88 Brno

e-mail: vit.novotny@czech-tv.cz

telefon: (05) 4213 2111
Michael Kralert
âeská televize, Televizní studio Ostrava

finanãní fieditel

adresa:

tel.: (02) 6113 4024

Dvofiákova 18

fax: (02) 6121 2883

729 20 Ostrava

e-mail: michael.kralert@czech-tv.cz

telefon: (069) 6201 111
Du‰an Chmelíãek
domovská stránka âeské televize

fieditel pro strategick˘ rozvoj,

na internetu: www.czech-tv.cz

vedoucí Právního a smluvního útvaru

e-mail: info@czech-tv.cz

tel.: (02) 6113 4061
fax: (02) 6121 8294
e-mail: dusan.chmelicek@czech-tv.cz
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Jakub Puchalsk˘

Jaroslav Kuãera

generální fieditel

‰éfproducent umûleck˘ch pofiadÛ

tel.: (02) 6121 1602

tel.: (02) 6113 7014

fax: (02) 42 15 62

fax: (02) 6113 7124

e-mail: jakub.puchalsky@czech-tv.cz

e-mail: jaroslav.kucera@czech-tv.cz

Zdenûk Draho‰

Alena Müllerová

fieditel Televizního studia Brno

‰éfproducent publicistiky a dokumentaristiky

tel.: (05) 4213 2201–3

tel.: (02) 6113 7000

fax: (05) 4221 4045

fax: (02) 6113 7200

e-mail: zdenek.drahos@czech-tv.cz

e-mail: alena.mullerova@czech.tv–cz

Miloslav Petronec

Jan Rube‰

fieditel Televizního studia Ostrava

‰éfproducent pfievzat˘ch pofiadÛ

tel.: (069) 6201 400

tel.: (02) 6113 7043

fax: (069) 6225 484

fax: (02) 6113 7308

e-mail: miloslav.petronec@czech-tv.cz

e-mail: jan.rubes@czech-tv.cz

Zdenûk ·ámal

Eva Dubová

‰éfredaktor zpravodajství

vedoucí Útvaru televizních poplatkÛ

tel.: (02) 6121 1535

tel.: (02) 6121 2944

fax: (02) 42 07 87

fax: (02) 6113 4646

e-mail: zdenek.samal@czech-tv.cz

e-mail: eva.dubova@czech-tv.cz

Jifií Baumruk

Renata Elhenická

‰éfredaktor sportu

vedoucí Public Relations a mezinárodních vztahÛ

tel.: (02) 42 11 50, 6113 5006

tel.: (02) 6113 4036

fax: (02) 42 49 64

fax: (02) 6113 4072

e-mail: jiri.baumruk@czech-tv.cz

e-mail: renata.elhenicka@czech-tv.cz

Jifií Kuãera

Kontakt s diváky

vedoucí sekretariátu generálního fieditele

tel.: (02) 6113 7474

tel.: (02) 6113 4391

fax: (02) 6113 7461

fax: (02) 42 15 62

e-mail: info@czech-tv.cz

e-mail: jiri.kucera@czech-tv.cz

Denisa ·trbová
vedoucí Telexportu
tel.: (02) 6121 2945, 6113 7046
fax: (02) 6121 1354
e-mail: denisa.strbova@czech-tv.cz

Rada âeské televize
tel.: (02) 6113 4017-9

Kristina Taberyová

fax: (02) 42 09 97

vedoucí Anal˘zy programu a auditoria

e-mail: radact@czech-tv.cz

tel.: (02) 6113 7030

domovská stránka Rady âeské televize

fax: (02) 6113 7390

na internetu:

e-mail: kristina.taberyova@czech-tv.cz

www.czech-tv.cz/rada_ct/index.htm
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