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Přílohy 

Příloha č. 1: Soupis všech zakoupených zahraničních televizních formátů 

adaptovaných v České republice od roku 1994 do prvního čtvrtletí 2014 (tabulka) 

Zdroj: Vlastní zpracování soupisu na základě údajů z webových stránek českých 

televizních stanic, televizních programů od roku 1994 do roku 2014 a rozhovorů 

s mediálními odborníky uvedenými v kapitole 5.    

Název 

formátu 
Originální název Žánr Rok vysílání Distributor 

Země 

původu 

ČESKÁ TELEVIZE 

Sezame, 

otevři se  
Sesame Street dětský pořad 1996 - 2005    USA 

Hodina 

pravdy 

The Moment of 

Truth 
zábavná show  2003 - 2012 ITV Studios Japonsko  

Největší 

Čech 
Greatest Britons televizní anketa 2004 - 2005 

BBC 

Worldwide 

Velká 

Británie 

Pošta pro 

Tebe  
C'e' posta per Te zábavná show  2005 - 2014 Mediaset Itálie 

StarDance 
Dancing With 

The Stars 

celebrity show 2006 - 2013 
BBC 

Worldwide 

Velká 

Británie 

Horákovi Los Serrano seriál 2006     Globomedia 
Španělsk

o 

Udělám 

cokoliv 
  televizní soutěž 2006     

BBC 

Worldwide 

Velká 

Británie  

Naslepo Gra wciemno televizní soutěž 2007 - 2008 ATM Grupa  Polska 

Duety  Just two of us celebrity show 2007 - 2008 
BBC 

Worldwide 

Velká 

Británie  

Taxík Cash Cap televizní soutěž 2008 - 2014 
All3media 

International 

Velká 

Británie 

Kniha mého 

srdce 
The Big Read televizní anketa 2009     

BBC 

Worldwide 

Velká 

Británie 

Den D Dragon's Den 
reality show/ 

job search 
2009 - 2012 

Sony Pictures 

Television 

International 

Japonsko 

Vysoká hra Risk it all televizní soutěž 2010     FremantleMedia 
Nizozems

ko 

Na stojáka Na stojáka 
stand-up 

comedy 
2012 - 2014 

HBO Česká 

republika 

Česká 

republika 

Můžeme dál? 
Cash at your 

door 
televizní soutěž 2012     

Matar 

Productions 
Izrael 

Zázraky 

přírody 

Die grosse Show 

der Naturwunder 
zábavná show 2012 - 2014 

First 

Entertainment 
Německo 

Tajemství 

rodu 

Who do you think 

you are?  

dokumentární 

pořad 
2013     

Warner Bros 

Television 

Velká 

Británie 

Zlatý časy! 
Talking about 

your generation 
zábavná show 2013     

Granada 

Productions  

Austrálie  

Nejchytřejší 

Čech  
televizní soutěž 2014     Zodiac Media Německo 

 

TV NOVA 

Risk Jeopardy  televizní soutěž  1994   1997 

NBC Universal 

Television 

Distribution 

USA 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strictly_Come_Dancing&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strictly_Come_Dancing&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Granada_Productions
http://en.wikipedia.org/wiki/Granada_Productions
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Kolotoč  Wheel of Fortune televizní soutěž  1996   1999 

NBC Universal 

Television 

Distribution 

USA 

Chcete být 

milionářem?  

Who Wants to Be 

a Millionaire? 
televizní soutěž 2000 - 2005 Celador 

Velká 

Británie 

Nejslabší 

máte padáka  
Weakest Link  televizní soutěž 2002 - 2004 

BBC 

Worldwide 

Velká 

Británie 

Pálí Vám to?  Think televizní soutěž  2003     
First 

Entertainment 
Německo 

Velký IQ test 

národa 
Test the nation  zábavná show 2003     

Eyeworks 

Holding 

Nizozems

ko 

Česko hledá 

SuperStar  
Pop Idol talentová show 2004 - 2006 FremantleMedia 

Velká 

Británie  

1 proti 100 Eén  tegen 100 televizní soutěž 2004     Endemol 
Nizozems

ko 

Redakce Periodistas sitcom 2004 - 2005 Globomedia 
Španělsk

o 

Big Brother Big Brother  
reality show/ 

game show 
2005     Endemol 

Nizozems

ko 

Zvoňte 

dvakrát! 
Schillerstrasse 

improvizační 

show 
2005     

Hurricane 

Fernsehenprodu

ktion GmBha 

Německo 

Bailando, 

tančím pro 

tebe 

Bailando por un 

sueno 
celebrity show 2007     Televisia Mexiko 

Vem si mě! Bachelor dating show  2007     ABC USA 

X Factor X Factor talentová show 2008     FremantleMedia 
Velká 

Británie 

Výměna 

manželek 
Wife Swap 

reality show/ 

special 

environment 

show  

2008 - 2013 Endemol 
Nizozems

ko 

I love Česko 
I Love My 

Country 
zábavná show 2008     Endemol 

Nizozems

ko 

Česko 

Slovenská 

SuperStar 

Pop Idol talentová show 2009 - 2013 FremantleMedia 
Velká 

Británie  

Dům snů 
Under 

Construction 

renovation 

show 
2009     

Corner Box 

Production 
Austrálie 

Wipeout 

Souboj 

národů  

Wipeout zábavná show  2010     Endemol Rusko??? 

4 svatby  Four Weddings 
lifestyle reality 

show 
2012     ITV Studios 

Velká 

Británie 

Helena Rosseanne sitcom 2012 - 2013 ABC USA 

První krok Un paso adelante  seriál 2012     Antena 3 
Španělsk

o 

Hlas Česko 

Slovenska 

The Voice of 

Holland 
talentová show 2012 - 2014 Endemol 

Nizozems

ko 

MasterChef  MasterChef  

reality show/ 

job search/ 

cooking show 

2012     
BBC 

Worldwide 

Velká 

Británie 

Farma The Farm 
reality show/ 

game show 
2012     Strix Švédsko 

Sígři ve 

výslužbě 

Benidorm 

Bastarde 

improvizační 

show/ hidden 

camera 

2013     
SevenOne 

International 
Belgie 
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TV PRIMA 

VyVolení  Való Világ 
reality show/ 

game show 
2005 - 2013 IKO 

Maďarsk

o 

Bar The Bar 
reality show/ 

celebrity show 
2006     Strix Švédsko 

Chůva v akci Nanny 911 

reality show/ 

special 

environment 

show  

2006     
20th Century 

Fox Television  

USA 

Jste to, co 

jíte 

You are what you 

eat 

reality show/ 

self-

improvement/

makeover 

2006     Viasat 
Velká 

Británie  

Moje „milá“ 

tchýně  

Take My Mother 

In Law 

reality show/ 

special 

environment 

show  

2006     

MENTORN 

INTERNATIO

NAL LIMITED 

Velká 

Británie 

Trosečník  Survivor  
reality show/ 

game show 
2006     

CBS Studios 

International 

Velká 

Británie 

Hádej, kdo 

jsem!  
Inkognito  zábavná show  2007     FremantleMedia 

Velká 

Británie 

5 proti 5  Family Feud televizní soutěž  2007     FremantleMedia 
Velká 

Británie 

Ber nebo 

neber 
Deal or No Deal televizní soutěž  2008     Endemol 

Nizozems

ko 

Konečně jsi 

tady! 
  

improvizační 

show 
2007     FremantleMedia 

Velká 

Británie 

Hledá se táta   dating show  2008         

Hledá se táta 

a máma 
  dating show  2008 - 2010     

Nic než 

pravda  

The moment of 

truth 
televizní soutěž 2008     

Lighthearted 

Entertainment 
Kolumbie 

Milionář 
Who Wants to Be 

a Millionaire? 
televizní soutěž 2008     

Sony Pictures 

Television 

International 

Velká 

Británie 

Ošklivka 

Katka 

Yo soy Betty, la 

fea 
seriál 2008     

RCN Television 

S. A. 
Kolumbie 

Hádej, kdo 

lže 
Inkognito  zábavná show 2009     FremantleMedia 

Velká 

Británie 

Mladší o pár 

let 
10 Years Younger makeover show 2009 - 2010 Channel 4 

Velká 

Británie 

Nahá jsi 

krásna  

How To Look 

Good Naked 

reality show/ 

self-

improvement/

makeover 

2009     Channel 4 
Velká 

Británie 

Ano, šéfe! 
Ramsay’s kitchen 

nightmares 

cooking show/ 

renovation 
2009 - 2012 Channel 4 

Velká 

Británie 

Nepodceňuj 

blondýnky 
Beat the Blondes televizní soutěž 2009     

Eyeworks 

Holding 

Nizozems

ko 

Přešlapy  Cold Feet sitcom 2009     ITV Studios 
Velká 

Británie 

Vím, cos 

dělal v pátek  

I Know What You 

Did... Last Friday 
  2009     

Eyeworks 

Holding 

Nizozems

ko 

Prostřeno  
Come dine with 

me  
cooking show  2010   2014 ITV Studios 

Velká 

Británie 

VIP 

Prostřeno! 

Come dine with 

me  
cooking show  2012 - 2013 ITV Studios 

Velká 

Británie 

Farmář hledá 

ženu  

The farmer wants 

a wife 
dating show  2010 - 2014 FremantleMedia 

Velká 

Británie 

http://en.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox_Television
http://en.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox_Television
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Na nože!  Hell’s Kitchen  
cooking show/ 

renovation 
2010     ITV Studios 

Velká 

Británie 

Čapí 

s mákem  
Hal a tortán cooking show 2010     

 

Maďarsk

o 

Česko 

Slovensko 

má talent  

Got Talent talentová show 2010 - 2013 FremantleMedia 
Velká 

Británie 

Máš Minutu  Minute to win it televizní soutěž 2011     

NBC Universal 

Television 

Distribution 

USA 

Šéfka The Apprentice 
reality show/ 

job search 
2011     FremantleMedia USA 

Partička 
Whose line is it 

anyway 

improvizační 

show 
2011   2014 

Warner Bros 

Television 

Velká 

Británie 

Životní úklid The Life Laundry 
reality show/ 

renovation 
2012     

BBC 

Worldwide 

Velká 

Británie 

Božské dorty 

od Markéty  
Fabulous cakes  cooking show 2012         

Arená národů  
Intervilles/ It's a 

Knockout  
zábavná show 2012       Francie 

Hotel 

Paradise 
Hotel Paradise 

reality show/ 

game show  
2012     

MENTORN 

INTERNATIO

NAL LIMITED 

USA 

QI s Leošem 

Marešem 

QI: Quite 

Interesting 
zábavná show 2013     FremantleMedia 

Velká 

Británie 

Vylomeniny  Deal with It zábavná show 2013     Zodiac Media Kanada 

Máme rádi 

Česko 

I Love My 

Country 
zábavná show 2013   2014 Endemol 

Nizozems

ko 

X Factor X Factor talentová show 2011 - 2014 FremantleMedia 
Velká 

Británie 

TV PRIMA COOL 

Pekelná 

výzva 
Distraction televizní soutěž 2013 - 2014 FremantleMedia 

Velká 

Británie 

HBO 

Terapie Be Tipul seriál 2011 
 

 
Dori Media 

Group 
Izrael 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ITV_Studios
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Příloha č. 2: Průměrná sledovanost a sledovanost v průběhu finálních přenosů (v 

tis.) pěveckých soutěží na TV Nova vycházejících ze zahraničních televizních 

formátů mezi lety 2004 až 2013 (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů sledovanosti ATO-Mediaresearch 

 
Příloha č. 3: Vývoj sledovanosti (v tis.) talentových show Talentmania a Česko 

Slovensko má talent v roce 2010 (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů sledovanosti ATO-Mediaresearch 
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Příloha č. 4: Průměrná sledovanost (v tis.) talentové show Česko Slovensko má 

talent uvedené na televizi prima v letech 2010 až 2013 (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů sledovanosti ATO-Mediaresearch 

 

Příloha č. 5: Sledovanost (v tis.) finálových večerů pořadu StarDance… když 

hvězdy tančí mezi lety 2006 až 2013 (graf)  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů sledovanosti ATO-Mediaresearch 

 

 
 

Příloha č. 6: Transkripce rozhovoru. Rozhovor s Milanem Krumlem. 

Můžete se prosím představit?  

Pracoval jsem na Nově od roku 2001. Nejdřív jsem pomáhal v produkční skupině Radka 

Bajgara, pak jsem byl vlastně poradce a mediální analytik a od roku 2007 jsem byl ve 

vývoji a dneska pracuju v České televizi taky ve vývoji.  

 

Takže jste vyloženě řešil formáty, nakupování.  
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Nakupování ne technicky, ale z hlediska rozhodování, kde má smysl koupit licenci, kde 

ne. Kde se jaké principy venku dají okopírovat. Kdy už vlastně to kopírování není 

vhodné, protože bychom porušovali autorské práva.  

 

Risk byl původně licence. Potem se Risk předělal. Jeopardy má princip takový, že 

odpovídáte otázkou. Takže se to po čase změnila. Ale na začátku byla licence.  

 

Kolotoč byl taky odvysílán na základě licence?  

Kolotoč byl na základě licence do roku 1999, než se rozdělila Nova a CME. Potom se 

vlastně ta soutěž jmenovala … Na kolotoči, jestli si dobře vzpomínám. Písničky na 

kolotoči, tak nějak. Jednou se tam hádalo jméno písničky dle melodie, potom se to opět 

vrátilo k původnímu, ale už to bylo myslím bez licence.  

 

Jaké jsou hlavní důvody, proč se hledají zahraniční formáty? Proč televize zjistily, 

že formáty fungují? Jsou hlavním důvodem finance? Nebo to je vyloženě o tom, že 

televize vědí, že publikum budou zajímat tyto pořady?  

Důvody jsou v zásadě dvojí. První je ten, že ne každá televize má peníze, aby vyvíjela 

vlastní televizní pořady. A ten vývoj je docela dost drahý. Je proto mnohem levnější si 

koupit licenci, kde už ti tvůrci si prošli celý ten proces a vychytali chyby, kterých se 

dopustili. Je to celé o tom know how. Což je důležité, protože tam Vám vlastně ty 

peníze nasakují. Druhá věc je ta, že lze tím ušetřit. Jsme schopní si říct, tak co 

vymyslíme nějakou soutěž sami. To sice je pravda, ale neúspěch u těchto pořadů je 

mnohém větší než u licencovaných pořadů. Tam to taky není 100 procentní. Viděla jste 

vlastně, že Česká televize koupila licenci na velmi úspěšnou soutěž od izraelského 

licencora, které práva patří už britské společnosti. A tady se to nechytlo. Vysílalo se to 

odpoledne místo Taxíku a jmenovalo se to: Můžeme dál? Tam ty důvod byly různé. 

Neúplně dobře provedený formát. Diváci ho tak dobře nepřijmuli jako pořad Taxík.  

Těch důvodu je hodně, ale je to jen příklad, že ne vždycky to je záruka. Ale jako i tak 

ztráta, která vznikla České televizi, tedy náklady které do tohoto pořadu investovala, 

byly pořád menší, než kdyby to vyvíjela sama. Je to drahý, trvá to poměrně dlouho. 

Musíte točit nějaké pilotní díly, opravovat je a tak dále. U těch soutěží to je ještě zvlášť 

patrný. Když se podíváte, většina soutěží, které byla u nás odvysílaná, byla nějakým 

způsobem licencovaná nebo okopírovaná. Třeba v Polsku se televize soustředí na vývoj 

televizních soutěží a prodávají je do zahraničí. Taky je vysílají poměrně víc, než je 

vysíláme my. Ve chvíli, kdy vyvíjíte nějaký formát a víte, že to děláte jenom pro sebe, 

s tím že víte, že ho nemůžete na tom trhu jinde uplatnit, tak se vám to moc nevyplatí. 

Vyplatí se to spíše produkční společnosti, která je nezávislá. Ale i ty společnosti 

nejčastěji nakoupí licence venku, udělají to a pak to nabízejí televizím.  

Druhý důvod spočívá v tom, že míra rizika u každé věci je poměrně vysoká. A vy 

potřebujete mít aspoň nějakou jistotu, že to někde diváci viděli a líbilo se jim to. Pokud 

jde o trhy, které jsou srovnatelné nebo kde víte, že ten vkus je podobný, tak máte větší 

jistotu, že se ta věc tady uplatní dobře a že bude fungovat. To znamená, že vás ta licence 

může zajímat i proto, že ten pořad byl všude úspěšný, kde se dělal, takže je tam velká 

pravděpodobnost, že se to chytne i u nás. Není to pravidlo. Vy si můžete najít licenci 

k něčemu, co bylo jenom na jednom malém trhu a vám se to líbí a máte pocit, že to 

bude fungovat. Třeba to doděláte nějakým způsobem. Ale většinou to je tak, že kupujete 

i ten úspěch.  

  

Jsou nějaké země, které přímo pasují na české publikum?  
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Nedá se říct, že by to bylo úplně stejné, ale týká se to některých žánrů. V zásadě některé 

věci i ty velké show fungují řekněme v Německu, tak se dá předpokládat, že i u nás 

budou fungovat do určité míry. Jistá podobnost je mezi námi a oblasti bývalé NDR, kde 

vlastně ty věci fungují podobně. Tak jak jim dobře funguje Žena za pultem nebo tyhle 

věci opakují. Je tam hodně podobných věci i z hlediska zájmu těch diváků o jednotlivé 

žánry, jednotlivé formáty. Nedá se říct, že by to bylo takhle univerzální. Třeba u těch 

velkých show se vlastně považuje za úspěch nebo za potencionální úspěšnost, se měří 

úspěšnost v jednotlivých krajinách. Třeba když to funguje v Americe a Japonsku, tak je 

pravděpodobný, že to bude fungovat i tady, když se to dobře udělá.  

 

Proč televizní společnost adaptují pořád ty samé formáty? Například si vezměte 

SuperStar, která u nás byla už v šestí řadách. Nedochází k přesycení trhu?   

Ano, to je pravda. Na druhou stranu musíte také brát v úvahu, že ta televize kupuje 

určitý počet licencí. A chce to vyčerpat. To znamená, že ona má zaplacenou SuperStar 

na další 2 řady a nechtěla investovat do nákupu jiné reality, kterou diváci navíc neznají, 

a riziko neúspěchu je větší.  

 

To znamená, že televizní společnosti kupují na jednou více epizod? Já jsem si 

myslela, že se kupuje licence jenom na jednu řadu.  

Ne, tam je opce. Máte opci například na druhou, na třetí řadu. Navíc určitý typ reality 

show jde dělat v koprodukci se Slovenskem, čímž se náklady snižují a bylo to výhodné. 

U SuperStar to tak bylo. Riziko toho nového se ukázalo loni, když se vysílal Hlas. To 

byl docela dost velký propadák. Letos to zatím úplně takový propadák není, ale bude to 

stejně podle mě. Ten formát je tak špatně udělanej. Ale to jsou přesně ty věci, který vám 

licencor může říct, ale nemůže je zajistit. Všichni dneska víme, že u většiny těch 

televizních talentových show je rozhodující porota. A ta má být co nejdéle. Mají to být 

velké osobnosti, kontroverzní, mají se hádat. Lidi se mají dívat kvůli tomu, jestli je už 

konečně někdo napraví nebo nenapraví. Tady to tak není, že jo. Bylo to tak u Talentu. 

Poroty se u nás pořad mění a je to špatně. U toho Hlasu je porota vůbec špatně 

nastavená. Máte určitě pravdu v tom, že se diváci nasytí tím. Jsme zvlášť extrémní 

v tom, že jsem malý trh. Takže potencionálních mimořádných zpěváků nebo zpěvaček 

tady je minimum, jo. To byla Aneta, ale ta si vyhrála svojí první SuperStar a od té doby 

jsou ti lidi nezajímaví. A proto by právě měla být zajímavá ta porota, protože co jiného 

tam můžete nabízet. To že někdo hezký zpívá je prostě na nic. Je to správně, má to tam 

být, ale není to to hlavní lákadlo.  

 

Proč televize, když vidí celkovou sledovanost, která je stále dolů, tím pádem 

televize vidí, že pořad méně a méně zajímá. Přesto dají ještě další řadu.  

Ano, to je zajímavé. StarDance je zajímavý případ. Protože se tam ta sledovanost 

zastavila a obrátila se zpátky nahoru, pak nemá smysl do toho nejít, když za a) nikdo 

tady u nás nemá žádnou podobnou show. Nova kdysi koupila Dancing on Ice, což je 

stejná show jenom s krasobruslaři. Dokonce jsme ji měli připravenou k vysílání, ale pak 

to Sarbu zatrhl, že vlastně to nechce. Tak jsme zaplatili licenci, zaplatili jsem Granadě, 

která mají práva. Ale nevysílali jsme to nikdy. Bylo to zajímavý, Dancing on Ice je 

odpověď ITV na Strictly Come Dancing. To znamená, že to je formát, který využívá 

toho fenoménu na ledě. U StarDance, která nebude letos, bude až příští rok, kde se 

dodělávaj změny v tomto formátu, je zajímavé to, že na rozdíl od všech talentových 

show pracuje jako jedna z mála s celebritami, což je vlastně nový trend. Většina těch 

úspěšných reality show přechází na to, že tam jsou celebrity. Celebrity Big Brother, 

Dostaňte mě odsud - nejúspěšnější pořad který je o celebritách. Jako většina těch 
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úspěšných show pracuje s celebritami, protože reální lidi už jako není to lákadlo. 

StarDance to měla od začátku. Nabízí něco co vlastně samo o sobě šíří pocit glamour. 

To znamená, že tam jsou lidi krásně oblečení, je to společenská událost, což vlastně ty 

ostatní talentové show nenabízejí. Tudíž proto diváci mají pocit, že to je jiný typ 

zábavy, než ty ostatní show. Není to ten nízký level, ale ten vysoký. Což BBC krásně 

zužitkovala. Funguje to fakt všude ten pořad. Tudíž nemělo smysl od něj odcházet a 

kupovat další. Akorát teď potřebujeme tu pauzu, která bude trohu riziko, protože tam 

máme jinou show pro celebrity, která v podstatě spočívá v tom, že celebrity napodobují 

slavný zpěváky a zpěvačky. Jmenuje se to Your face looks familiar (pozn. správně: 

Your Face Sounds Familiar). Bude se to vysílat teď na podzim. Budou soutěžit v tom, 

kdo bude líp dělat Elvise nebo Fredyho Merkury. Je to v zásadě více zábava než 

StarDance. Těžko říct co tomu budou říkat diváci. V každém případě tyhle velký 

licencované show mají tu výhodu, když máte opce na nákup více řad, tak máte i servis, 

který vám říká, co se inovuje, co funguje a co nefunguje a máte takovou paletu, jak 

s tím zacházet. V případě ty mantinely, ve kterých se pohybujete jako producent, jsou 

dost široký. Většina talentových show je postavena, že diváci se dívají na ně, protože 

chtějí vidět příběh, jak někdo neznámý uspěl. Chtějí vidět příběh o paní, která je na půl 

dementní, ale krásně zpívá a stane se hvězdou. U nás tenhle moment chybí. My jsme 

jako jediná země, která z hvězdné pěchoty, z marginální skupiny, povýšila na to, aby 

byla součásti toho pořadu, což není úplně dobrá vizitka ty společnosti, ale tak to je. 

V zahraničí se divili, jak se to možné soutěžit o to, kdo je na tom nejvíc špatně, jako co 

to je hodnotu. Diváci se mají přece dívat na toho, kdo je dobrý. Tady jenom vidíte, že 

někdy ta licence je základ, ale stejně ten trh si ten pořad docela upraví. Distributoři 

většinou dovolí změnu. Oni chtějí uspět, chtějí, aby se o jejím formátu říkalo, že byl 

úspěšný na tom daném trhu, na daném teritoriu.  

 

Znáte nějaké české pořady, které byly prodané jako formáty do zahraničí?     

Něco takového bylo, myslím, že na Nově. Někdo koupil nějakou zábavnou show. A teď 

nevím, zda to byly Rozhvězdy pro hvězdy nebo něco takového. Vím, že se to jednou 

stalo. V nějakých 90. letech.  

 

Co si myslíte o Herbáři? Byl by úspěšný v zahraničí?  

Zcela jistě si myslím, že Herbář České televize by mohl být nabízeny na mezinárodním 

trhu. Ale ono to je komplikovaný. Když se na to nespecializuje, tak je pro vás 

výhodnější prodat ten formát nějaké velké společnosti, která se na distribuci práv 

specializuje. Tak se to většinou dělá v menších zemích. Pořad vyvinou, dají to do 

podoby formátu, udělají bibli a pak to prodají. Například Dánové to prodají Nordisk 

nebo někomu jinému, kdo se specializuje na zábavu. Společnost od nich práva odkoupí 

a pak je prodávají. Izraelci mají podle mě jeden z nejlepších systému na vývoj formátů a 

obchodování s něma. Oni mají dokonale vymyšleny způsob testování, který probíhá 

v Izraeli na menších stanicích, kde jsou diváci zvyklí, že tam často nabízí nové věci. 

Tam to otestují, a když to funguje, třeba Armoza to nabídne na nějaký trh a když to 

funguje i na tom dalším trhu, tak to od nich koupí ty velký společnosti. Takže Izraelci 

mají velké množností formátů, které se adaptují po celém světě.  

 

Jak dlouho trvá ta cesta, od momentu kdy najdete formát až po sám nákup?  

Poměrně krátce. Pro mě je nejdůležitější moment, kdy lidi, kteří mají dělat pořad, 

dostanou bibli. Samozřejmě jsou tam nějaké jednání o financích, ale to mě vůbec 

nezajímá. Jde o týdny. U věci, kde jsou komplikované vyjednávání, doba je dlouhá, ale 

my nemůžeme čekat rok. My nemůžeme čekat, abychom dostali bibli a originální scénář 
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ke Kanclu, který se dělá v Brně. Já si nevzpomínám, že by trvalo něco rok, ale je 

možný, že něco bylo. V každém případě s BBC Worldwide je dobrá spolupráce, ale 

zase jsou o mnoho dražší. V zásadě dneska všude vycházejí vstříc, protože chtějí 

prodávat. Televize objevily, že tady to je opravdu zajímavý zdroj příjmu a byly by 

hloupé, kdy je nevyužily. Pravděpodobnější je, že prodáte licenci zábavného pořadu, 

než prodáte hotový seriál. 

 

Jaké jsou požadavky na formát? Aby byla co největší sledovanost nebo oslovila 

cílovou skupinu sledující hlavní vysílací časy?  

V Nově jde hlavně o sledovanost, ale ani tam to nebylo vždycky tak. A v České televizi 

chceme, když něco převezmeme, aby to vidělo co nejvíc lidí. Neznamená to, že bychom 

se vzdali nároku číslo dvě a to je, že ten pořad musí být svým způsobem buď prestižní, 

zajímavý nebo měl přidanou hodnotu. Abyste ospravedlnila, že jsme do toho investovali 

ty peníze. Ve chvíli, kdy máte vedle sebe tak deset sobotních show a můžete si vybrat - 

pro mě má větší smysl zaplatit více peněz za licenci na Zázraky přírody než třeba 

kdybych si měl teď vybrat Hodinu pravdy. Protože u Zázraku příroda je vysoká přidaná 

hodnota, buď to děláme rozpočtem nebo... V Německu stojí jeden díl Zázraku 1 milion 

€, u nás to tak nejde. Jiný trh, jiné zvyklosti. A přesto si myslím, že ta naše verzi není 

špatná. Diváky to baví, a dozví se věci, které by k nim jenom tak nepřišly.  

 

Takže to není o tom získat co nejvyšší sledovanost, ale nabídnout něco nového, 

specifického, zábavného?  

U spousty věcí, víte, že to bude problém. Samozřejmě každá televize i ta veřejnoprávní 

se snaží, aby se dívalo na její pořady co nejvíce lidí, ale pro veřejnoprávní to není až tak 

závažná věc. Ona není závislá na počtu diváků. Její rozhodování jestli přežije, nezávisí 

na tom, kolik se na nás divá večer lidí. Nicméně, je závislá na tom, aby dokázala oslovit 

víc lidí, než je potencionální skupina, na kterou míří, jestli mi rozumíte. Ve chvíli kdy 

máte téma typu porody a zpracujete ho jako docusoap a zjistíte, že v cílové skupině, 

která byla ženy ve věku atd. a vám k tomu přibyli muži a mladí muži, tak jste to udělala 

dobře, protože najednou máte 350 tisíc, které jste oslovila a z toho je půlka lidí, které by 

toto téma nikdy nechtěli vidět, ale tady se prostě dívali buď s manželkou, přítelkyni 

nebo je to prostě zajímalo. To je podle mě ten smysl nebo ta úvaha, která tam vždy je u 

těch formátů.  

 

Můžeme nazvat televizními formáty globálními formáty? Formát je teoreticky 

globální, ale je vždy lokalizovaný.  

Ano, ale je jich málo. Je minimum globálních formátů. V zásadě ukazuje se, že v mnoha 

ohledech nejsou diváci stejní, ani jako v oblastech, které se považují, třeba v Americe, 

za homogenní jako je Evropa. Vize Adriana Sarbu, že diváci jsou všichni stejní a že jím 

bude nabízet ve všech zemích ty samé pořady, ale nefungovalo to. Celou dobu, co jsem 

tam byl, probíhala snaha o vytvoření univerzálního formátu pro všech 6 zemí, ať už 

v zábavě nebo v hrané tvorbě. Nepovedlo se to. U těch globálních formátů, kterých je 

pár, je důležitá lokalizace. A ta vlastně překvapivě někdy z těch formátů změní tak, že 

vlastně nejsou globální. Je to vlastně něco, kde se ta idea přesouvá z místa na místo, ale 

ta realizace je na tolik jiná, že nemůžete říct, že to je formát. Podle mě to fungovalo u 

Big Brother, kde byla arabská verze, britská verze, jihoamerická verze, evropská verze 

atd. Funguje to u Idolu, nebo SuperStar, funguje to dodneška u některých pěveckých 

show jako Hlas apod. Ale už to třeba míň funguje u věcí jako je Survivor nebo Amazing 

Race nebo tyhle věci, protože tam je ten rozdíl fakt velký. Nejspíš najdete věci, které 

fungují v Evropě i v Americe. 
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Renovační show taky si myslím, že fungují. Redesesign a interiéry. 

Ano, ty taky. Extreme Makeover je něco co funguje téměř všude. Víte co funguje ale 

úplně všude? Jsou to dětské pořady. Jeden z nejlepších formátu, co funguje po celém 

světě je Sesame Street, alias Sezame, otevři se, to je pro mě televizní hit, který funguje 

od 60. let.  

 

Ale to se kupují už hotové díly, nebo ne?  

Ne, jsou lokalizace. U nás jsem si nejsem jistý, ale myslím si, že i u nás se dělaly nějaké 

dotáčky. Tam totiž v některých velkých zemích jako je třeba Německo mají ty figurky 

americky, ale pak mají vlastní moderátory. V arabských zemích mají taky svoje 

moderátory. To je vlastně geniální v tom, že Američani vytvořili základní kostičky a 

nějakou formou skládačky si to mohou v každé zemi složit, tak jak chtějí sami. Někdo 

třeba natočil líp výuku abecedy, tak to se používá dál. Ty figurky jsou pořád stejný, že 

jo. Ale pak jsou ty místní speciální vylepšení, které ten formát doplňují.  

 

Takže byste pořad Sezame, otevři se nazval formátem, který se kupuje?  

Ano, je to formát. To si určitě dopište.  

 

Příklad Nahá jsi krásna. To je krásny příklad toho, jak to dopadne, když neposloucháte 

rady licencora.  My jsme ten formát po prvé viděli v Lucernu, a dle mého je to formát 

velmi pozitivní. Nenutí nikoho, aby šel na plastickou operaci, ale sděluje lidem, že 

každý člověk může být vnitřně krásný, aby se cítil spokojeně a aby o sebe třeba pečoval. 

My než jsme s kolegyní na Nově někoho přesvědčili, abychom to koupili, tak nás 

předběhla Prima. V Británii ten pořad uvádí velmi kontroverzní a známý moderátor, 

který vlastně je kadeřník povoláním, homosexuál, který hrozně dbá na oblečení. Celá 

koncepce spočívá v tom, aby ta žena určitým způsobem vlastně přijala to sdělení, že i 

ona může být považovaná za krásnou a nemusí při tom jít na operaci. Což když se 

podíváte do know how dalších reality show, tak vám všude řeknou, že trvá nejméně 3 

dny, než se ty, které snímáte, zvyknou na přítomnost štábu a kamery. Lidi jsou schopni 

2 dny hrát do kamery, chovat se tak, jak si myslí, že by se měli chovat. Tudíž teprve po 

3 dnech začíná být natáčení zajímavé. Z toho vyplývá, že logicky nemůžete takový 

pořad vyrobit za den a půl nebo za dva. Přesně toto Prima udělala. Investovali do 

něčeho, kde od začátku udělali zásadní chybu, že vlastně prachy, které dali na licenci a 

na výrobu znehodnotili tím, že sice ušetřili 2 natáčecí dny, ale zničili ten formát. Říkám 

to jenom proto, protože to se stává. Výsledek byl následující: ve chvíli kdy toto uděláte 

na malém trhu, jako je Česká republika, tak vlastně jakýkoliv další projekt se kterým 

přijdete do jiné televize a bude podobný, tak vám řeknou: no jo, to dělala Prima a 

nefungovalo jim to. To je na tom trhu to málo příjemné. Ve chvíli, když zjistíte, že se 

kazí formáty jenom proto, že někdo někde chce ušetřit prachy, tak vlastně současně kazí 

nebo staví zábrany možnosti přejímat formáty z venku vůbec, třeba v jednom celém 

žánru, což je hrozná škoda.  

 

Dobrý příklad toho, kdy televize koupila licenci a nevěděla co s tím, když to viděla a 

problém byl v tom, že měla málo peněz a málo natáčecích dnů. To byl formát Sígří ve 

výslužbě. Jedno léto přišli Belgičani s revolučním nápadem. Jednak jako to je vlna 

zábavných pořadů, které fungují tak, že napíšete skeče a ty skeče hrají profesionální 

herci na ulici. Lidi, kteří nic netuší. Ony by ty skeče fungovaly tak, či tak, ale tím, že 

jsou tam ty lidi, kteří nic netuší, tak jsou ještě zábavnější. Je to model, který se používá 

docela často v zahraničí. Belgičani šli ještě dál a vlastně natočili skeče se seniory. 
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Vlastně bylo to o tom, že odchodem do důchodu nekončí život a že jsou ti lidí stejně 

zábavní, zlomyslní, sarkastický jako všichni ostatní. Akorát že třeba chodí s chodítkem. 

Je to založeno na absurdních scénách, kdy například sedí stará paní na lavičce, vedle 

sedí mladá holka, která si čte, a pak přichází jiná starší paní a ta paní se zeptá druhé 

starší paní: Prosím vás nevíte co to je anální destruktor? A ta paní chvilku přemýšlí a 

pak najednou odpoví: Ale jo, já mám přece jeden sebou. A vytáhne ho z tašky. 

Podstatná je ta holka, která nevěřícně se dívá ty dvě ženy. Když se stane něco takového, 

většina lidí to nevydrží a začne se smát. Na tohle jsme vlastně koupili licenci. To se 

vysílalo. Jmenovalo se to Sigří ve výslužbě na Nově. Akorát že Nova na to dala málo 

peněz a pak se divili, že na to ti lidi nereagovali, tak jak v Belgii. Ale v Belgii jednu 

scénu natočili 6 krát, ale u nás se natočili jenom jednu. Stejně do toho ty prachy 

nakonec nacpali tím, že se to poprvé nepovedlo, tak pak jednotlivé scény dotáčely. 

Moderovalo to Holubová, aby se to mohlo vysílat. A bylo to docela úspěšné, vysílalo se 

to ve čtvrtky nějak pozdě, kolem 22 hodiny.  

Zase příklad toho, kdy tohle nemáte dělat, nevyplatí se to.  

 

Myslíte si, že české publikum je specifické? Jsou konzervativní, ale z druhé strany 

mají rádi černý humor.  

Televize je k tomu vychovaly. Já si myslím, že televize ve strachu, aby neudělaly chybu 

jednou pořády ve starých kolejích. Riziko něčeho nového je pro ně příliš velké. Když já 

teď doufám, že ČT s tím skončila. Ale trvá to nějakou dobu, když ty diváky vychováte 

na to, že to je v pořádku, že ta televize má přinášet nové věci, málo známe věci, nové 

postupy, a že vlastně je to zábavné se na to dívat. Když jako pořád dokola točit ty stejný 

nápady a stejné postupy. Trvá to, je to otázka proměny myšlení těch lidí, co to vyrábějí. 

I těch kreativních složek, protože ve chvíli, když si začnou říkat, že to není možné, tak 

to je špatně. Ano, jsou věci, které není možné natočit, a neprojdou, ale když se nezkusí 

– nemáte jistotu. U toho nákupu zvenčí je to různý. Já někde doporučuju ty věci ze 

zahraničí koupit, už jenom abychom jsme se dověděli všechny potíže, které s tím měli. 

Někdy si myslí, že to není nutné kupovat, protože nekupujete nic. Všechno co ten pořad 

obsahuje, znáte nebo jako dokážete si sama odvodit. Ale v třeba v ČT se jich kupuje 

dost těch licencí.  

 

Od roku 2005 si myslím, že je takový boom s formáty. 

Ano, protože se dělají nové věci, navíc jsou tam lidi, kteří přišli z venku. Nebyli v tý 

Český dlouho. A taky, že se snažíme víc ukázat divákům věci, které se v zahraničí 

vysílají.   

 

Kolik lidí se podílí na rozhodnutí, že se bude kupovat daný formát?  

Vymyslí třeba ti kreativci v tvůrčích skupinách, ti přijdou s tím za mnou nebo to děláme 

společně a já se na to zeptám v akvizičním oddělení, protože oni mají všechny kontakty 

na producenty a tak. Samotné jednání o licenci většinou schválí ředitel vývoje, ale 

samozřejmě kreativní producent udělá nějakou prezentaci, a protože nejde o ne úplně 

málo peněz…. Abych vám přiblížil, jak ten systém funguje: Vy přijdete jako kreativní 

producent s tím nápadem, ten nápad se financuje, jeho zpracování a vývoj se financuje 

s peněz, které jsou s tzv. vývojového rozpočtu. Ve chvíli kdy ten pořad někdo schválí a 

půjde do vysílání, tak se ty peníze, které jste investovala do jeho vývoje, se vám vrací 

zpátky. Investovala jste je správně, to znamená, že vám jdou zpátky do vašeho rozpočtu. 

Pokud uděláte chybu, udělala jste špatné rozhodnutí, tak ty peníze zmizí. Jakmile začne 

výroba, tak dostáváte peníze za každou odvysílanou epizodu a máte prachy na další 

vývoj, takhle to funguje. Je jednodušší zpracovat ten projekt, ten nápad, a pak ji 
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předložit programové radě, která řekne: „ano to chceme“ a teprve potom kupovat 

licenci. Takže se vlastně vyhýbáte tomu, že byste investovala příliš riskantně do něčeho, 

co nemusí vyjít a odčerpala si hodně peněz, který máte na vývoj pořadů. Takže je to 

většinou takhle.  

 

Těžkosti při adaptaci, co je nejhorší problém? 

Těch problémů je spousta. Záleží, od koho kupujete licenci, jaké tam mají zvyklosti v té 

firmě. Protože dost často součásti licence je, že se zavazujete, že při natáčení první 

epizody bude přítomen člověk s firmy, supervisor. Ten supervisor samozřejmě chce 

nejdražší hotel ve městě, lítá businessclass a je velká neznámá jestli vám k něčemu 

bude. Záleží, jestli si chce udělat prázdniny v Praze nebo vám opravdu pomůže. To 

nikdy nevíte. Někdy je supervisor opravdu k něčemu, jindy zase vůbec k ničemu. To je 

jako první problém. Druhý problém je, že vám se může stát, že v průběhu výroby 

zjistíte, že přes všechny informace, které máte, téma vyčerpáte dřív než originál. To 

znamená, musíte počítat s tím, že vyrobíte míň dílů, ale vy jste se zavázala v licenci 

k nějakému minimu, takže na to byste měla dávat pozor. Já vám řeknu příklad. My jsme 

chtěli natočit pořad, jak tatínci zvládají být na rodičovské dovolené. Byl to britský BBC. 

Chtěli jsme to udělat taky. A vlastně jsme byli ve fázi, když jsme jednali o nějaké 

licenci, načež jsme se znova zašli povídat, kolik toho odvysílali. Zjistili jsme, že mají 

jenom tři díly. To nebylo proto, že to nebylo neúspěšné, ale bylo to proto, že oni zjistili, 

že víc než tři typy příběhu tam nejsou. V dalších dílech byste neměla co točit, jenom 

byste opakoval ten samý příběh. Takže jsme to zastavili po třech dílech to je možné. Ale 

pak nemá smysl kupovat tu licenci na něco, co bude mít tři epizody, že jo? Je vždycky 

lepší si vybrat téma, kde je těch příběhů vždycky víc. To je další z těch obtíží, které 

musíte řešit, kdy se vlastně ukáže, že přes všechny snahy, které máte, tak část těch věcí, 

část těch prvků, které vlastně jsou v tom pořadu, nakonec fungovat nebude nebo se nedá 

natočit. Jako můžete selhat na tom, že u většiny reality stojí a padá s tím, jak se vám 

podaří najít ty správné respondenty. Na casting, na výběr castu, my s tím zase takové 

zkušenosti nemáme a trvá hrozně dlouho, než někoho vyberete. Někdy se ta realizace 

protahuje z tohohle důvodu.  

 

Jsou varianty, které jsou zajímavější pro tu veřejnou televizi, ale i pro komerční. Že 

vlastně vy tu licenci nekupujete přímo. Tu licenci kupuje nějaký nezávislý producent a 

nabízí vám ji. Všechny problémy jdou na něj a vy vlastně chcete hotové díly pořadu. 

Dokonce některé ty velké produkční firmy to zkoušejí, že si vlastně tady vyberou 

nějakou malou firmu, s tou uzavřou dohodu a fungují pro nějaký formát jako pobočka a 

vyrábí to pro toho, kdo si to objednal. To je varianta, která je o něco lepší.  

 

A jsou nějaké problémy, kdy máte naplánovaný budget a pak se do něho 

nevlezete?  

To by se vám nemělo stát. Protože nemůžete plánovat budget, který byste neodvíjela od 

toho, jak ten formát vypadá. To by se nemělo stát žádné televizi.  V Idolu se to stalo, 

když plánujete velkou show, tak víte, že ta velká show u nás vychází na 7 milionu za 

jednu epizodu. Když budete chtít investovat tyhle peníze, tak si musíte spočítat, kolik 

epizod byste měla vyrobit, aby se vám to vyplatilo. V tom celku to bude vysoké. 

SuperStar, investice, vychází na 100 milionu jedna řada. Ale když to rozsekáte do počtu 

epizod, kterých je třeba 33, tak to je půlka co byste investovala do velké sobotní show. 

Produkční vždycky vědí, jaké jsou limity nákladů. Když tam licencor chce moc peněz, 

tak ta televize má vždy šanci říct, tak do toho nejdeme, za ty peníze to nemá smysl. 

Někdy platíte velké peníze za přidání epizod. Je to různé. Podmínky nejsou nikdy 
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stejné. Je dobré, když jednáte s někým léta, jako my třeba s BBC, protože ty lidi se 

znají, vyjdou vám vstříc, ve chvíli když vědí, že vezmete od nich něco dalšího. Někdy 

se chovají velmi brutálně. Příklad: Nova chtěla koupit Nejslabší máte padáka, což BBC 

odpověděla za milion.  No ale s BBC jsme obchodovali, Železný a jeho agresivní 

chování vůči veřejné službě byl známý těm lidem, takže to byl obchod, ale v zásadě 

vám neuděláme žádný ústupek. Řekli: Chcete Nejslabší máte padáka? Fajn, ale koupíte 

si Teletubbies, všechny díly. Železný chodil po Nově a jenom řval, ale nebylo mu to nic 

platný, protože Britové neuhnuli. A tak musel koupit Teletubbies. A v zásadě to byl 

nakonec kultovní pořad, který uspěl, ale to on netušil. Jeho uráželo, že mu někdo dal 

takové podmínky. BBC si diktovat nebude, takže si ji musel podřídit. Záleží na tom, 

jaké máte vztahy a kolik toho od nich odebíráte. A veřejnoprávní televize se snaží mít 

dlouhodobé vztahy mezi sebou, protože spolu spolupracují. Ne že by vám dávali extra 

výhody nebo slevy, ale to jednání je jiný.    

Příloha č. 7: Transkripce rozhovoru. Rozhovor s  Milanem Fridrichem. 

Jak Česká televize se rozhoduje který formát koupí, když jste říkal, že jste byli na 

veletrhu v Cannes, teďka tam je představení milionů nebo tisíce formátů a vy pak 

nějak vyberete nebo máte už přímo dáno dopředu nebo si naplánujete, co přesně 

chcete?  

Máte nějaké možnosti, že jo. To znamená, že máte nějaký budget peněz. Takže si 

uděláte analýzu. Lidi se rozejdou a posbírají, jaké jsou různé zábavné formáty, co je teď 

nového, co je funkční. Pak se z toho udělá analýza a prostě podívají se na to odborníci, 

kteří se tomu věnují, čím z toho se stojí za to zabývat. Co z toho je, že jsme schopni to 

ufinancovat, a co se nám hodí do našeho vysílání a pro toho českého diváka. No a 

potom na tom základě se začne jednat a mluvit o tom, že něco koupíme nebo uděláme.  

Praktický příkladem je StarDance, tedy koupený formát Strictly Come Dancing a 

adaptovaný a lokalizovaný pro Českou republiku. To je prostě tak, že to uvidíte a 

řeknete jééé to je super nebo to je docela zajímavý a zajímáte se o to a těch lidí, kteří 

uvidí ten formát, může být hromada. Může to být dramaturg, obchoďák, který to někde 

viděl a vezme si od nich DVD, může to být kreativní producent. Já sám osobně tam 

mám něco kolem 20 schůzek během 2 dnů, na kterých si vlastně sednete a člověk 

s kterým tam to tak ten do vás nasype, jaké mají novinky ve svých formátech. Nasypou 

vám to, vy si to píšete. V poledne máte už hlavu jako věrtel. A pak zjistíte, že polovina 

z toho jsou úplné blbosti. A druhou půlku si člověk zapíše a řekne jim: Hele podívejte 

se na to nebo otestujte to. A koukne se na to více lidí. Není jenom jeden člověk, který 

by na tohle byl. A pak stejně, když už to vyberete, tak se připraví prezentace pro 

programovou radu, kde se to pečlivě prodiskutuje. Pak se koupí licence. Z tou licencí 

vám přijde bible a vy spoustu věci musíte udělat přesně tak, jak je v bibli napsáno. A 

pak třeba na StarDance jezdí konzultant z Velké Británie, který se přijede podívat na 

stage, jak je udělaná, jak je vše nasvícené. Vždy si vyžádají, abyste jim poslali výsledky 

sledovanosti, DVD s tím jak to bylo natočený, nebo třeba nějaké link. Oni si to 

analyzují, aby si nekazili ten brand, protože v dnešní době úspěšný brand může firma 

prodat i do 40 zemí a ti mají třeba 8 sezon. Navíc vedle toho, že si koupíte licenci, mají 

u komerčních televizí i podíly na zisku z reklamy a vše kolem. Smlouvy jsou složité. 

Samozřejmě, protože oni Vám poskytují obsah. Vy jste si to nevymysleli, takže oni vám 

poskytují způsob, jak vy můžete vydělat peníze. Takže oni mají například ze 

sponzoringu a z reklamy kolem 20 % co se váže k tomu pořadu. Není tomu tak u České 

televize, jelikož jsme veřejnoprávní služba. Taky jsou vždycky na nás naštvaný, že 

nemáme žádnou reklamu ani nic kolem.  
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A vy, když jste kupovali licenci pro StarDance, tak vlastně kupujete licenci a pak 

musíte při každé sérií platit na novo licenci?   

Ano. Většinou i 5 % navíc, když to byl úspěšný pořad - musíte přisolit. Pak se to 

ukecává, že tudle za tudle. Koupíme si 2 licence na 2 roky a ta druhá bude s těmi 5 %. 

Vždycky to je hrozný boj. Není to tak, že uděláte úspěšnou sérií a bude tomu tak 

vždycky. Podívejme se na SuperStar, která na jaře byla uváděna, TV Nova kterou jí 

uváděla, mívala 15 až 16 %. Teď má 15 až 16 % Česko Slovensko má talent. Mívali 32 

%. Můžete to zahltit, přehnat to. Je dobré tomu dát voraz. Hlavně v zábavě, která je 

jedná velká alchymie a je nutno s tím pracovat, abyste neutáhla diváka. Jsou země, které 

jsou na zábavu extrémně nastavené. Hlavně Asijské země, kdy táhnou 2 talentovky 

ročně. V Rusku to taky hodně funguje a tak podobně. Ty talentovky, ta show, tam pak 

trvají třeba i 4 hodiny. V Itálii i 5 hodin. V Itálii mají ve StarDance 16 tanečních párů, 

ne 8. Ta show ji pak trvá 3 hodiny, s reklamami 3,5 hodiny, protože tam mají hromadu 

kravin kolem toho. Tanečnici, missky v plavkách. Lokalizuje se to různě a má to různé 

parametry. Musíte stále dbát o tu kvalitu a jemně to měnit. Ponechat jenom to, co vám 

opravdu vychází. I divákům bez čeho si to nedokážou představit, co je třeba funkční. 

Což je u StarDance třeba dvojice Marek Eben s Kostkovou a jinak máte vždycky jinak. 

Udělala se vlastně výjimka, že se dal stejný tanečník rok poté, že se dal Onder, který 

bude teď tancovat s Kuchařovou, který loni vyhrál. Je dobré vyměnit tanečníky, aby lidé 

neměli pocit, že tam jsou stále ty samé tváře.  

Příloha č. 8: Transkripce rozhovoru. Rozhovor s Martinem Štollem.   

Jak funguje práce dramaturga na televizním formátu. Kdy začíná vaše práce?  

Pamatuji si ten okamžik, jak paní Anna Beková, vedoucí tvůrčí skupiny, přišla a 

s hrůzou v hlase říkala: „Ty nahoře … koupili nějakou blbost. Kdo to chce dělat? 

Vysvětlila, o co půjde, že to je „něco“ z Anglie, nějaká soutěž nebo anketa.“ Nás tam 

bylo 8 dramaturgů, ale nikdo to nechtěl dělat. Všichni měli svoje dokumenty, svoji 

práci, a to znamenalo, že se bylo nutné tomu pořadu naplno věnovat. Protože to je 10 

dokumentů, které se mají udělat ve velmi krátkém čase. Od hlasování do prvního 

vysílání to bylo udělat za třeba měsíc a půl. Ten timing byl opravdu děsivý. A před tím 

2 večery, jeden nominační a jeden závěrečný, kde měly být 40 sekundové spoty o 

každém ze 100. Centrum dokumentaristiky tehdy dostalo za úkol se podílet na těch 

dokumentárních částech, což znamenalo 100x 40 sekundových spotů, klipů, které budou 

prezentovány během nominačního večera. A pak těch 10 dokumentů, které mají být 

obhajovací. Ty měly nějaký princip. Bylo přesně daný, jak ten princip má vypadat i 

časový harmonogram byl přesně daný. To má nějaké regule, které je třeba dodržovat, 

které jsou sepsané v knize, pro kterou se užívá slovo bible. A bibli přeložily do češtiny. 

V ní je všechno, třeba jak má vypadat studio pro přenosy, jaký má být sklon sedaček, 

které tam jsou, kolik má být plazmových obrazovek, jak má být řešené světelné 

osvětlení a tak. V tyhle formální části to je stejný, ale samozřejmě obsah je nutné 

pozměnit, zvlášť u těhle věci. Musí se tomu přizpůsobit komunikačnímu principu toho 

národa. První věci, zásadní věci, kterou jsme museli vyřešit a to ne my jako 

dokumentaristi, ale jako celý team. Byl sestaven team lidí ze zábavy, dokumentu – to 

jsem byl já, z PR, zpravodajství, asi nás tak 7 bylo. No a muselo se vyřešit, kdo bude 

tváři tohoto projektu. V tom původním formátu byla ta paní, co uváděla Nejslabší máte 

padáka, to znamená ostrá paní, která říkala vnučce Churchilla: „To není pravda! 

Řekněte to!“. Pekelná paní, která tam má 10 obhájců a naváži se do nich. Řve tam: 

„Kde jste se to dověděl?!“. Tak to jsme věděli, že když budeme mluvit o Karlu IV, Janu 

Husovi, jsme si tipli, o koho by mohlo jít, takže tímto způsobem to nejde. Jedna 

z myšlenek byla, první, kdo nás napadl, byl Eben, ale měli jsme šéfa tohoto projektu, 
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který byl zásadně proti němu, že to je taková veřejnoprávní nuda, tak o tom mluvil. Tak 

uvažoval o tom, že to bude Kraus. Pak nakonec to byl Eben. Pak se hledá obhájce těch 

lidí. A to jsem říkal rači vemte Krause na obhájce. 

Zkrátka to bylo tak, že to bylo nakoupeno. Rozhodlo o tom vedení a bylo třeba sestavit 

team. Pro Českou televizi to byla první zkušenost tohoto druhu v roce 2005. Po prvé 

jsme se potkali z jedné televize, z jednoho podniku (jak se to říkalo za socialismu). Lidí, 

kteří se vlastně neznali a zjistili, že vlastně neumí spolu spolupracovat. To byla taková 

zajímavá zkušenost. Když si to každý dělal na svým a teď to propojit to bylo obtížný, 

ale povedlo se to. Když je ta úvaha vedení chybná, tak to ten team nezachrání. A 

v mnoha ohledech byla tato úvaha chybná. Například v tom jaká má být cílová skupina, 

a pak byla druhá chybná úvaha a to bylo nasazení. Představa, že to bude konkurovat 

druhé řadě SuperStar, která běžela ve stejné chvíli, byla prostě mylná. Kdybychom si na 

začátku řekli, to nekonkuruje SuperStar a například to mohlo být na Dvojce. A kdyby to 

bylo na ČT2, tak by to mohlo mít jiné parametry. Už bychom nemuseli tolik vypjatě 

sázet na tu atraktivitu. Chyba cílové skupiny. Byla představa, že ten pořad zasáhne 

úplně všechny. Česká televizi se snížila z těch „výšin“ a rozhodla se ten projekt 

propagovat způsobem, že se partnerem poprvé a naposled stal Blesk a navíc se do Tesca 

rozdávaly takové kartičky, kde bylo možné nominovat, koho chtěli. Představa, že to 

zasáhne všechny, se nepotvrdila. Udělali jsme analýzu a ukázalo se, že ten pořad 

sledovali pouze vysokoškoláci. Je to jasný. Vysokoškoláci se nedívali na SuperStar. 

Takže to byla ztracená příležitost, a mohlo to být jenom na Dvojce pro vysokoškoláky, 

kteří zoufale hledali alternativu pro SuperStar, a nemuselo to mít takový formát. Mohli 

tam vystupovat historici, a ne herci.  

 

Jsou nějaké těžkosti při adaptaci?  

Základní problém toho překladu z Anglie k nám byl za prvé ten způsob komunikace té 

paní, která to uváděla. Druhý základní problém, že my nemáme ty známé novináře. 

Novinář je v Anglii ceněný a novináři jsou v Anglii veřejně známý. My tady nemáme 

takovou sortu lidí. Tam všichni obhájci byli novináři s výjimkou vnučky Churchilla… 

My jsme měli na výběr pro obsazení obhájce buď historiky, které nikdo u nás nezná a 

na Jedničku patří známa figura, nebo herce, a ti zase nevědí nic kromě toho, co se naučí. 

Pro mě byl nejtěžší úkol, krom toho časového presu, sehnat 10 obhájců, kteří se to 

můžou naučit dle scénáře, což jich bylo dost. Ale většina mi jich odpadla, když se 

dověděla, že potom na konci, mají být v přímém přenosu, kde budou svojí postavu 

obhajovat, kde proti nim bude Halík, Majer, Kraus, tak to se většina z nich zalekla. 

Takže nakonec hledat herce, který je charizmatický, známý, naučí se to a zároveň se 

nebojí před celým národem obhajovat tu svojí figuru, to bylo obtížné. A další co bylo 

obtížné, že jsme vlastně nevěděli, o kom to máme dělat. Vezměte si, že se dozvíte 2. 

února o kom máte udělat dokumenty, který mají být za měsíc a půl hotové. Teď všechny 

dokumenty mají být historické. Princip byl, že se to má točit na místech, kde se daný 

člověk pohyboval, to tam bylo přímo daný. Angličani si to můžou dovolit, jezdit po 

celém světě. My jsme počítali s tím, že tam bude Karel IV., takže jsme dopředu zajistili 

cestu do Itálie. My jsme si udělali několik analýz, kdo by to mohl být. Vybrali jsme 150 

lidí, kteří by se mohli objevit v té 100. A pak, když se hlasovalo v průběhu ledna, tak 

jsme viděli, jak se to hýbalo a začali jsme s tím pracovat. A pak jsme začali tipovat, kdo 

bude v té 10. S těch 10 jsme si sami už v srpnu vytipovali 5, kteří se tam pravděpodobně 

dostanou. A vsadili jsme na ně a začali jsme na nich už dopředu pracovat. Oslovil jsem 

10 dokumentaristů a rozdělil jsem je na dvě části. Jedni, kteří šli na jistotu, tedy těch 5 

osob. A 5, kterým jsem říkal kaskadéři, kterým řeknu: „Děláš to o tom. Nelíbí? 

Nezajímá.“. Takže to se rozdělilo. No a těch 5 jsme si vsadili, že tam bude Jan Hus, 
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Masaryk, Karel IV, Havel a Komenský. Na těch 5 jsme vsadili a začali na nich 

pracovat. Na těch 5 jsme pracovali ještě před tím, než se anketa vyhlásila. Jednalo se 

pouze o scenáristickou přípravu, natáčení všech dokumentů začalo až v únoru.  

 

V červenci jsem se dověděl, že to budu dělat. V září mi paní Beková řekla, že všechny 

dokumenty na příští rok mi odebírá, že bych to nestíhal.  A já jsem vytvořil team asi 12 

rešeršistů, což bylo poprvé v historii České televize a chystal jsem je, aby nám udělali 

databanku informací a zajímavostí, které by se týkaly těch 100. Během ledna a začátku 

února jsme museli udělat těch 100x 40 sekundových klipů. Takže jsme vytvořili 

základní Excelový formulář, kde bylo všechno. Informace o osobnosti, zajímavosti, 

fakta, kde jsou jaké archivy. Opravdu jsem objednal externí rešeršisty, kteří na tom 

začali v záři pracovat. Na těch 150 osobách pracovali a hledali o nich informace. 

V průběhu ledna se na základě průběžných výsledku přidávalo nebo ubíralo osoby… 

 

Jaké jsou hlavní důvody pro nákup zahraničních licencí?  

Tak to vám bohužel nemůžu říct. Já jsem u toho nebyl. To by vám mohl něco k tomu 

říct pán Štern, který byl vedoucí celého projektu.  

 

Spolupracoval jste se supervizory? 

Já jsem s ním nepřišel do styku osobně. Vím, že tam asi dva krát byli. Ale nijak jsme 

nebyli vzájemně v nějakém kontaktu. Prostě my jsme museli zanalyzovat tu jejich bibli 

a měli jsme k tomu řadu pozměňujících návrhů, které se týkaly přímo našeho způsobu 

komunikace, našeho prostředí. To jsme s nimi komunikovali písemně a to tehdy pan 

Štern zařizoval. A vycházeli nám vstříc. Nejvíc co jsme museli s nimi řešit, byl Jára 

Cimrman, kterého jsme vlastně ze soutěže vyřadili. Na základě jeho vyřazení se svrhla 

neuvěřitelná kampaň proti té soutěži a my jsme požádali BBC o výjimku, jestli bychom 

mohli Cimrmana dát mezi regulérní hlasy. A oni nám napsali, že je to pěkný, že 

Cimrman vyvolává takový zájem v rámci té soutěže, ale že by bylo proti duchu té 

soutěže, taková krásná anglická fráze, kdyby tam byla zařazena fiktivní postava. Protože 

jediný, který není konkrétní, ne fiktivní, ale konkrétní, v rámci ankety byl voják, který 

zemřel během druhé světové války. Výsledek byl ten, že jsme ho škrtli toho Cimrmana, 

ale vyjednali jsme speciální věc, kterou nám povolili, že můžeme udělat 11. dokument o 

Cimrmanovi. Podle toho, kolik Cimrman dostal hlasů, to měl být nejsledovanější 

dokument. Bohužel ten dokument nesledoval skoro nikdo. Bylo to úplně, opravdu úplně 

vyhozené peníze. Sledovanost nedosáhla ani 1 %. Na druhou stranu jsem byl rád za 

Cimrmana, protože ten nám stáhl voliče Klementa Gottwalda. Protože Gottwald mohl 

klidně být v první desítce, jelikož máme 14 % voličů komunistu. Ten Cimrman by 

vyhrál tu anketu. Měl trojnásobek hlasů co Karel IV. Takže já chápu, že se zlobili.  

 

Bylo hodně lidí, co si stěžovali na vyřazení Cimrmana?  

Hodně, včetně právníků. Měli jsme právní spor, který řešilo právní oddělení České 

televize. Jednalo se o tom, kdo se může soutěže účastnit. V Anglii to měli jednoduché, 

tam měli slovo Brit. To je tak globální slovo. Čech není globální slovo. Co Slezani, 

Moraváci? Kafka? Když bychom to udělali národnostně, to by nešlo. Proto bylo heslo 

pod titulem Největší Čech: volte největší osobnosti Čech, Moravy a Slezska. Šlo o tu 

definici, kdo se tím Největším Čechem může stát. Největším Čechem dle pravidel se 

mohl stát člověk, který se narodil, žil nebo působil na dnešním území Čech, Moravy a 

Slezska.        
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Jsme museli udělat tiskovku, proč jsme Cimrmana vyřadili. Jsem říkal těm novinářům: 

„Prosím Vás, vždyť je to naprosto v logice poetičnosti Cimrmana. Dostal se Cimrman 

do desítky, ale je jedenáctej. Dostal se tam, ale zase ho někdo předběhl. Prostě vždy tak, 

jak to Cimrman měl.“ Ale dokument jsme o něm udělali, na který se dívalo 80 tisíc 

diváků. Oproti Havlovi ze sledovaností 25 %.  

 

My jsme sledovali i v kterých dalších zemích se to vysílalo a jak to jinak udělali, jaké 

jiné variace byly tohoto pořadu. Na úplným začátku jsme dostali, když bylo první 

setkání s teamem, tak bylo základní rozhodnutí, co nás BBC umožnilo, kterou cestou 

půjdeme. Jestli necháme tomu volný průběh, tak jak to udělala Británie. Každý člověk 

může nominovat kohokoliv, anebo že vybereme my třeba 200 figur a ty nabídneme 

lidem. Ten druhý způsobem zvolili Němci a připravili se, si myslím, o národní reflexi. 

Udělali to jenom proto, že mezi těmi 200 osobami nebyl Hitler. Takže jsme si říkali, 

jaké my máme ohrožení. U nás je jenom Gottwald. Tak jsme usnesli, že to není tak 

velké ohrožení jako Hitler. Stejně tak v Rusku to vyhrál Stalin, kterého pak 

administrativním krokem ho dali na druhé místo. Tam to samozřejmě vyhrál Petr 

Veliký. Takže my jsme se měli rozhodnout, jak budeme postupovat, kterou cestu 

zvolíme.  

 

Kolik osob se podílelo na celém pořadu?     

Bylo osm klíčových postav, které měly pod sebou další osoby. Vznikalo to ve velmi 

omezených personálních možnostech. Za ty dokumentaristy jsem byl sám. Měl jsem 

těch 12 rešeršistů plus 10 režisérů plus 10 poradců a ti samozřejmě mají ty své teamy 

pod sebou. To už nejde počítat. Pak byl team, který dělal ty 40 sekundové klipy, to bylo 

na to 4 lidi. Tak do stovky lidi, to nebylo určitě víc.  

 

Finančně jste se vlezli v pohodě?  

Česká televize k tomu přistoupila tak, že Velký Čech je programová priorita pro první 

pololetí roku 2005. Přiřadila tomu přibližně, pokud dobře vím, 15 milionů Kč. S tím že 

reklama by měla pokrýt většinu. Hlavním partnerem byl Budvar, ten pak potom 

sponzoroval cenu pro Cimrmana, kdy Smoljak se Svěrákem dostali sošku nazvanou 

Český originál, což je taky slogan Budvaru. A pak byl Tondach jako sponzor.  

 

Byl jste vy nějak tlačen. 

Já jsem dostal peníze na dokumenty. Já jsem dostal nadprůměrně peněz. To co se dává 

na hodinovku, jsem dostál já na čtyřicítku. To bylo luxusní. My jsme s tím pak volně 

nakládali. Přehazovali peníze, tam kde jsme potřebovali. Byla to taková priorita. Všude 

bylo pro Největšího Čecha zarezervováno. Myslím si, že v televizi se nám podařilo tak 

zprotivit všem ten projekt. Všichni byli už na to alergický, že zase něco je s Čechem. 

Výsledek je, že na začátku to byla programová priorita, ale na konci jsme měli pocit, že 

končíme jako programoví partyzáni proti vůli televize, kteří to dotáhli do konce. 

Všichni už byli tak nasraní na toho Čecha. Protože to bylo všude. Všude byla reklama a 

mělo to přednost před vším. A ani jeden z lidí, kteří byli v tom teamu, už tam nepracuje. 

Osm lidí, kteří prokopávali nějakou novou cestu, to tam psychicky nevydrželi. Já jsem 

neodcházel kvůli tomu. Já jsem to chtěl zkusit jako jedinečnou příležitost. Byla to 

naprosto skvělá příležitost, všichni jsme se toho tolik naučili, tolik dozvěděli. Teď už 

tam mrskaj StarDance. Už to umí, už to jede bezvadně. Ale tohle bylo pole neznámé. 

Nevěděli jsme, jak na to budou lidi reagovat, zda budou hlasovat. Co SuperStar může 

s námi udělat? Také obhájce, jako se stalo s Němcovou, která to projela na celé čáře. 

 


