


 Ohlédnutí za obdobím od 1. 1. 2012 do 31. 7. 2012 

‣ České televizi se podařilo zvýšit atraktivitu svého programu a průměrný celodenní share od ledna do července 2012 

(15+) tak navýšit o 2,42 procentního bodu na 30,20% 

 

‣ Za měsíc červenec 2012 dosáhla Česká televize v celém dnu podílu na sledovanosti 31,89 %, na čemž se výrazně 

podílela i stanice ČT1, která v prime timu dosáhla podílu na sledovanosti 18,50 % 

 

‣ Rekordní výsledky dosahují tematické kanály, podíl na sledovanosti za celý den je za ČT4 za červenec 2012 5,07 % 

a ČT24 5,90 % 

 

‣ Průměrný koeficient divácké spokojenosti činil za první pololetí 8 

 

๏ Nejvíce index divácké spokojenosti narostl u tematických kanálů ČT4 a ČT24 



 2012 - průměr LEDEN - ČERVENEC Celý den, SHARE 15+ 



SPOKOJENOST 15+ leden - červen 2011, 2012 Průměrná spokojenost s kanály ČT 

Trend LEDEN-ČERVEN 2011, 2012 



 Dlouhodobé plány rozvoje 

‣ ČT1 – Rodinný program se silným zastoupením původní české dramatické, seriálové a zábavné tvorby, 

zábavy a atraktivní publicistiky 

‣ ČT2 – Exkluzivní program z hlediska poznání a uměleckých zážitků jako plnohodnotná alternativa 

k programu ČT1 a programům komerčních stanic 

‣ ČT24 – Zpravodajský kanál televize veřejné služby, spolehlivě nabízející aktuální a důvěryhodné informace 

ze všech podstatných oblastí společenského zájmu a jejich rozbor aktéry i odborníky 

 

‣ ČT4 Sport – Uchování současné profilace a postupný dílčí reformát programu na sportovní zpravodajský 

program s cílem zajistit atraktivní a aktuální přísun informací 

 

‣ ČT3 Dětský kanál – Při realizaci projektu získá dětská divácká cílová skupina 4-12 let poprvé samostatný 

vysílací program. Z roztříštěného vysílání pro děti na dvou programech se přejde ke koncentrovanému a 

koncepčnímu řešení 





 

VIDEO  UKÁZKA 



Původní české seriály 



VIDEO  UKÁZKA 



Zdivočelá země - poslední řada seriálové legendy 

„Seriál Zdivočelá země plní dvě zdánlivě neslučitelné úlohy – na jedné straně je poutavý, napínavý, 

zábavný a na straně druhé je jakýmsi instrumentem paměti národa.“  

Václav Havel 

 

‣Třináct dílů čtvrté série představuje definitivní závěr seriálu 

‣Čtvrtá řada začíná i končí rokem 1990, mezitím se ale vrací do roku 1977 až 1979 k událostem okolo 

Charty 77 

‣V seriálu si malou roli (sebe sama) zahrál Václav Havel 

‣Seriál se začal připravovat v roce 1994 a je tak jedním z nejdelších televizních projektů 

‣Od 3. září, každé pondělí od 20.00 hod. na ČT1 

 

Herecké obsazení: Martin Dejdar, Jana Hubinská, Hana Vagnerová, Filip Tomsa, Filip Cíl, Jiří 

Schmitzer, Jakub Wehrenberg, Radim Kalvoda, Zbyněk Fric, Václav Chalupa, Jan Teplý, Jakub 

Zdeněk, Jiří Lábus, Oldřich Vlach, David Suchařípa, Tomáš Pavelka, Radek Holub, František Němec, 

Matěj Hádek, Veronika Jeníková, Petra Špalková, a další…  

  

Režie: Hynek Bočan 



Vyprávěj - čtvrtá řada oblíbeného seriálu 

Polistopadová éra očima jedné české rodiny… 

 

‣Šestnáctidílná čtvrtá řada seriálu začíná v období těsně před sametovou revolucí a končí rokem 

2005 

‣Diváci si spolu s hrdiny seriálu připomenou významné historické milníky (Sametová revoluce, první 

svobodné volby, malou i velkou privatizaci, krachy bank, povodně, nebo teroristické útoky v září 2001 

v New Yorku) 

‣Tvůrci seriálu jsou držiteli tří cen Týtý (seriál roku) a v loňském roce si z festivalu v Monte Carlu 

odnesli Zlatou Nymfu 

‣Od 7. září, každý pátek ve 20.00 hod. na ČT1 

 

 

Herecké obsazení: Roman Vojtek, Andrea Kerestešová, Braňo Holiček, Svatopluk Skopal, Veronika 

Freimanová, Hana Vagnerová, Jaromír Nosek, Nina Divíšková, Radoslav Brzobohatý a další… 

 

Režie: Biser A. Arichtev 



Ententýky - seriálová novinka České televize 

Seriál ze života, kterému nechybí radost, humor a hlavně život sám. 

 

‣Patnáctidílný seriál ze současnosti 

‣Pět hlavních hrdinek, z nichž každá nese svůj příběh, svá témata 

‣Seriál s nadhledem a humorem řeší typické problémy dnešní střední generace 

‣Interaktivita – napojení na blog www.jsemvtom.cz  

‣Hudbu k seriálu složila kapela Chinaski, jejíž členové v seriálu také hrají 

‣Od 5. září, každou středu od 20.00 hod. na ČT1 

 

Obsazení: Jitka Schneiderová, Kateřina Hrachovcová, Kristýna Kociánová, Zuzana Kajnarová – 

Říčařová, Lucie Zedníčková, Filip Blažek, Robert Jašków, Martin Písařík, Filip Čapka, Petr Čtvrtníček, 

Martin Kraus, Oldřich Vízner, Tomáš Matonoha a další… 

 

Režie: Jan Pecha, Ján Sebechlebský 



Poznání a publicistika 



 

‣ Nový soutěžní formát, který zkoumá znalosti soutěžících, ale i to, jak moc znají místo, kde 
žijí, svou domácnost a rodinu, nebo sousedy 

‣ Tvůrci pořadu vyráží na odysseu po českých domácnostech 

‣ Moderátory pořadu jsou Miluše Bittnerová a Tomáš Měcháček 

 

 

Vysílací čas: Od 3. září v pondělí až pátek v 18.30 hod. na ČT1 

Můžeme dál? - Kolik soutěžících, tolik světů... 
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Publicistické pořady České televize 

Stopy, fakta, tajemství 

 

 Publicistický cyklus Stanislava Motla 

 Příklad témat: Akce T4, umělecké sbírky Adolfa Hitlera, ztracený poklad ruských carů, atd. 

 Navazuje na stejnojmenný a pořad, který od roku 2009 vysílá Český rozhlas 2 – Praha 

 od 5. září, každou středu ve 21.55 na ČT1 

 

Tísňová linka 

 

 Příběhy, které se skrývají za telefonáty na tísňovou linku 

 Čerpá z reálných materiálů – z autentických videozáznamů, fotografií a svědectví 

 V každé epizodě 4 až 5 reportáží  

 od 6. září, každý čtvrtek ve 21.50 na ČT1 
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Publicistické magazíny   

Toulavá kamera vychutnává Slovensko & Rub a líc 

Toulavá kamera vychutnává Slovensko 

‣Pětidílný cyklus, kdy se poprvé tvůrci Toulavé kamery vypravili za hranice 

‣Cyklem tradičně provádí Iveta Toušlová a Josef Maršál 

 

Vysílání: Od 4. září, každé úterý ve 21.10 na ČT1 

 

Rub a líc 

‣Nový publicistický magazín o fenoménech doby 

‣Události a fenomény dneška nahlížené v souvislostech 

‣Připravovaná témata: Rub a líc plastické chirurgie, internetu, partnerství se slavným, tajných služeb, kultu 

značek, mateřství po čtyřicítce, sametových miliardářů, vrcholového sportu, spirituálního boomu, diet… 

‣Autorkou a moderátorkou pořadu je Iveta Toušlová 

 

Vysílání: od 3. října, každou středu ve 21.10 hod. na ČT1 



Sbohem Československo 

‣ Cyklus dvanácti dokumentů 

‣ Publicisticko – dokumentární zachycení okamžiků, přímých výpovědí, srovnání pocitů  

„tenkrát", před 10 lety, a nyní, po 20 letech 

‣ od 14. října, každou neděli ve 20.00 hod. na ČT2 

 

Scenáristé a režiséři: Jiří Podlipný, Vladimír Kučera, Václav Křístek, Jiří Fiedor, Ivan Stehlík 



Zábava 
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Trapasy, Stardance, Zázraky přírody a Na 

stojáka & Na forbíně TM 

NOVINKY A PREMIÉRY:  
 
Sobota: Trapasy, Stardance, Zázraky přírody, Trumfy Miroslava Donutila, Hodina pravdy.  
Pátek: Všechnopárty, Zpátky se Sobotou  
Úterý a čtvrtek: Nejlepší Bakaláři.  
(Bonus: Copak bych vám lhal? – uvedení říjen 2012) 
 
Na forbíně TM 

‣Show Tomáše Matonohy a jeho hostů na prknech brněnského divadla Reduta 

‣Původně divadelní talk show, v TV sestřih toho nejlepšího 

‣Od 6. září, každý čtvrtek ve 21.00 hod. na ČT2 

 

Na stojáka 

‣Premiérová řada kultovní show v licenci HBO 

‣od 5. září, každou středu ve 22.10 hod. na ČT2 

 

Režie: Zdeněk Tyc 



Exkluzivní nabídka ČT2 
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Borgiové, Pilíře Země – novinky ČT2 

Borgiové (9 dílů) 

 Kanadsko-irsko-maďarský seriál  

 Od 9. září ve 22.00 hod. na ČT2 

 

Pilíře Země (8 dílů) 

 Výpravná německo-kanadská adaptace světového knižního bestselleru 
Kena Folleta  

 Od 11. listopadu, každou neděli ve 22.00 hod. na ČT2. 

 

Stálice programu: Velikáni filmu, Divadelní a operní večery, koncerty, 
ikonické sitcomy – Jistě, pane ministře atd., Perly světového filmu atd. 

 

 



Perly českého dokumentu 

‣Nejucelenější přehlídka historie českého dokumentu v posledních letech.  

‣Od 5. září ve 20.00 hod. na ČT2 

 

Nové zahraniční dokumenty na ČT2 

‣dokumentární cykly Kronika III. říše, Letecká válka, Göring a Konvoj  

‣cykly Velký, větší, největší, Fatální střet, Letecké katastrofy.  

‣cykly Speciální jednotky zasahují, Speciální operace NAVY SEALS.  

‣Kamera na cestách  

‣cykly Pyramidy, Osudy Říma, Hrobka faraona, Zákulisí Vatikánu.  

‣Vesmír 

 

‣Dětské vysílání zůstává součástí ČT2 od 17:00 do 19:30 

 

‣Vzdělávací, náboženské a pořady pro menšiny zůstávají v dopoledním a odpoledním vysílání ČT2. 

 

 Dokumenty 
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Podzim na ČT24 

Volební speciál Otázek Václava Moravce 

 Úterý a čtvrtek 21:00 – 22:30 

 

Volební speciál Politického spektra zaměřeného na neparlamentní politické 
strany 

 13 dílů – sobota od 1. Září premiéra a tři reprízy. 

 

Rozšíření ranního zpravodajského živého vysílání "Studio 6" i na víkend 

 sobota  7:00 -10:34 

 neděle  7:00 -11:00  

 

Sobotní speciální vydání pořadu Hyde Park s podtitulem Civilizace 

 sobota 20:05 -20:58 

 

 

 



Podzim na ČT4 

Programová „klasika“ 

 

 Fotbalová liga (začala už v červenci) 

 Hokejová extraliga 

 Start všech domácích soutěžích (házená, basketbal, házená, florbal, futsal apod.) 
 

TOP mimořádný program: 

 

 Finále Fed Cupu (v Praze) 

 Semifinále Davis Cupu , v případě postupu našich i finále (Argentina, popř. finále Praha nebo USA) 

 Euro Hockey Tour (ČR, Finsko, Rusko, Švédsko) turnaje ve Finsku a Rusku 

 MS do 20 let v ledním hokeji 

 Kvalifikace na MS ve fotbale 2016 (Dánsko, Malta, Bulharsko) 

 Velké Pardubická 

 Zlatá přilba 

 MS ve futsalu 

 ME v házené žen 

 MS ve florbale – muži 
 



děkuji za pozornost 


