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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rozhovor s programovým ředitelem programu ČT Mgr. Milanem 

Fridrichem, MBA (rozhovor) 

 

Jakou máte představu o podobě kanálu ČT1? 

Kanál ČT1 je rodinný, vysílá většinové žánry pro velké publikum. Snaží se zasáhnout do celé 

rodiny. Je to kanál tradiční, lidé jsou zvyklí a mají o něm nějakou představu. Částečně se to 

sice mění, ale to klíčové tam zůstává. V prime time se tam dá najít zejména dramatická tvorba 

– seriály, filmy nebo televizní dramatika, pak zpravodajství, aktuální publicistika, ale i 

zábava, které je především určen sobotní večer. 

 

Jak moc tradice první kanál určuje? 

Jednička je velice moderní, pokud mluvíme o tradici, tak mluvíme o tradici české televizní 

tvorby jako takové. Byla až do roku 1994 vždy spojená s Českou, případně Československou 

televizí. To, že navazujeme na nějakou tradici, vychází z toho, že například teď máme 

Případy I. oddělení, které někteří srovnávají s Malým pitavalem z 80. let. Jsou sice 

modernější, jinak pojaté, ale lidé mají neustále tendenci srovnávat to, co vzniká, s tím, co už 

znají. V té tradici je nutné, aby to srovnávali s věcmi, které mají trvalou hodnotu, patří do 

zlatého fondu české audiovizuální tvorby, jako je Nemocnice na kraji města apod. Aby to 

srovnávali v dobrém v tom, že jsou to věci, které jsou stejně kvalitní a stejně tak dělají televizi 

dobrou službu. Jinak se nedá říct, že by v programové skladbě existovala nějaká šablona, do 

které bychom akorát dosazovali ty moderní věci. Vycházíme z divákova očekávání, který den, 

který divák usedá k televizi. Co se nám osvědčilo a mohli bychom to tu chvíli dát na hlavní 

kanál. Máme šest kanálů, musíme skladbu uzpůsobovat tomu, že pokud chce někdo 

menšinový žánr, tak ho má, ale na ČT2 nebo na ČT art. 

Tradice se nejvíce projevuje v tom, že první kanál je výrazně český. Je tam výrazně 

zastoupena původní televizní tvorba nebo naše koprodukční filmy. Akvizice tam jsou jen 

drobným doplňkem v pozdních hodinách nebo dopoledne. Od 17 do 22 hodin, v ten hlavní 

exponovaný čas, je ČT1 dominantně česká. České soutěže, české zpravodajství, česká 

publicistika, české filmy, české seriály, česká zábava. 
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Mezi mladými jsem se setkala s nepochopením, proč globálně úspěšný formát Hra o 

trůny vysílá Česká televize na vedlejším kanálu ČT2. 

Jedničku by to zničilo. Když programujete televizi, tak vytváříte u určitých lidí zvyk, aby se 

jako první podívali, co vysíláte a byli vám věrní. Nemůžete jim to měnit, jak vás napadne. 

Pokud byli zvyklí, že v tento den v tuto dobu tam mají český seriál, nemůžete jim tam dát 

zahraniční globální, to nejde. Není pravda, že lidé se budou dívat na cokoli, co jim tam dáte. 

Nebudou se na to dívat a ti, které by to mohlo zajímat, tak se na to v osm hodin večer dívat 

nebudou, protože tu dobu netráví u televize. Navíc je to dost násilné a ze zákona se to dá 

vysílat po 22. hodině. Skladba ČT2 je naladěna právě na diváky, kteří chtějí objevovat nové 

věci. 

 

Dávají diváci najevo nespokojenost právě nesledováním pořadů? 

Hlavně v minulosti. Tehdy se více experimentovalo. Televizní skladba je konzervativní v tom 

smyslu, že nesmíte zradit diváka, který si vás pravidelně zapíná. Pokud je zvyklý, že 

jednotlivé dny se liší v žánrech, a vy mu pondělní kriminálku přesunete na pátek místo 

vztahového seriálu, tak neznamená, že se nic neděje. Děje se hrozně věcí. Náš život se 

stereotypizuje, po třicítce věku si vytváříme návyky. Televize je primárně dominantní u 

věkové skupiny 45+, ti mají strukturovaný život. Ve struktuře života je dobré, když si diváci 

řeknou: „V pondělí ČT1 dává premiéru kriminálky, začíná podzim, co tam teď mají nového?“ 

Už jsou zorientovaní a očekávají, že my opět přijdeme s nějakou novinkou. To je ten ideální 

stav, do kterého se je snažíte dostat. Televizní publikum si má dokázat představit pod 

jednotlivými dny a kanály, co asi může očekávat. Pak je z poloviny vyhráno – máte vytvořeno 

loajální publikum, které vám rozumí. Aby vám rozumělo, tak ho nesmíte podvádět a mást. 

Televizní programování není jednoduchá věc, při které tam pořady prostě naházíte. Spadá pod 

to i sledování, co nasazují ostatní televizní stanice. Přemýšlíte nad tím, zda je rozumné jít 

stejnou cestou jako jiné stanice a cílit na stejného diváka, nebo zkusit něco jiného, silnějšího. 

 

Ale na prvním místě pro vás není sledovanost. 

Nehoníme se za ní samoúčelně. Pokud však investujete peníze do pořadů, ty pořady jsou 

určené pro nějaké publikum, tak v rámci skladby můžete dosáhnout nějakých výkonů. A 

dosahování výkonů je součást profesionalismu. Nový seriál se může zabít špatným 

umístěním. Dát novou kriminálku na sobotu večer, tak s ní neuděláme taková čísla jako v 

pondělí. Lidé mají v sobotu jinou náladu a očekávají trochu jiné věci. Navíc je tam přetlak 

premiérových filmů. Ovšem víme, že diváci tam uvítají zábavu se vzdělávacím faktorem nebo 
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písničky. 30 až 40 % diváků převážně starších k tomu inklinuje. Je tam tedy prostor lidí, kteří 

nebudou koukat na filmy. Nemůžete tam jít se zahraničními filmy, ČT jich nemá tolik 

kvalitních, nenakupuje je, bude se tam navíc tlouct s ostatními vysílateli. 

 

Musíte si tedy hlídat i to, co budou ostatní televize vysílat. 

Existuje struktura vysílání, to znamená, co v jednotlivých dnech vysílávají ty dané kanály. 

Pak je konkrétní stavba. Nova nenasadí ve čtvrtek a v úterý nic nového, tam má Ordinaci, ale 

pondělky a středy se jí mění, stejně jako pátky a víkendy. 

 

Zmínil jste úterky a čtvrtky, jak se vám daří reagovat na věrnost právě u Ordinace? 

Musíte se proti tomu zařídit. Máte určitý zdroj peněz pro výrobu a musíte chytře investovat. 

Úterky a čtvrtky máme vyhrazené kvalitní komediální a nebo retro tvorbě. Teď jsou tam 

Trapasy, předtím byla Nemocnice na kraji města nebo Vyprávěj. Samozřejmě Ordinace má 

cca 37 %, my jsme měli asi 15 %, ale jiné kanály se nedostanou ani na 10 %. 

 

V rámci programu připomínáte důležitá výročí. Proč je to podle vás důležité? 

Česká televize je národní instituce. Má určitou povinnost a potřebu připomínat významné 

osobnosti kulturního života. To jsou věci, které patří k bontonu ČT. Teď budeme připomínat 

65 let Miroslava Donutila. Normální televize by si to mohla vzít jako vlastní politiku, ale 

rozhodně se to od ní neočekává, nemá takovou povinnost starat se o ty tvůrce. 

 

Odkdy existuje tato tradice připomínání? 

Po revoluci, si myslím, to vzniklo velmi záhy. Sami tvůrci si všímají, zda si jich ta televize 

všimne. Připomínáme však i jiné než kulturní osobnosti, například Margaret Thatcherovou 

nebo 200 let od bitvy u Waterloo. V tom případě plníte vzdělávací roli a divák se na to spíše 

rád koukne, když to má dané v nějaké souvislosti.  

 

V souvislosti s Českou televizí se často mluví o tzv. nadhodnotě, jak byste ji mohl 

charakterizovat? 

Ta nadhodnota se projevuje především v tom, že pracujete s originální tvorbou. Seriály, které 

tvoříme, mají mít nadčasovou hodnotu, obsahují obecnější sdělení, bude možné je vysílat i za 

deset let, stejně jako Četnické humoresky nyní. Mají vysokou profesionální kvalitu. Snažíme 

se dávat prostor nejlepším tvůrcům a podporujeme v rámci našich možností vznik toho 
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nejkvalitnějšího, co u nás může vzniknout. Jsou tam prvky edukativní, společensky důležité 

apod. 

 

Jak vyhodnocujete sledovanost a podíl na trhu? 

Každý týden máme porady, kde probíráme, co se stalo při případném poklesu sledovanosti. 

Zabýváme se úspěšností nových formátů, jako je docusoap. Probíráme, jak bychom to mohli 

případně změnit. Navíc každé ráno mi emailem chodí sledovanost z předchozího dne, 

zejména podíl prime timu. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s vedoucí plánování a skladby ČT1 MgA. Simonou Noskovou 

(rozhovor) 

 

Jaký je divák kanálu ČT1? 

Jde o většinového diváka, je konzervativní, takže každou změnu pociťuje, pozitivně i 

negativně. Starší generace si stěžují, když jsou nějaké výrazné změny. Naopak mladí si to 

programují sami a koukají spíše na iVysílání. 

 

Jak by se dal kanál ČT1 charakterizovat? 

Je to tradiční kanál, který má za úkol zacílit co největší spektrum publika, toho 

nejmasovějšího diváka. Zároveň informuje a vzdělává. Proto na něm je například Studio 6, 

které není lifestylové. Vedle toho Dobré ráno s Českou televizí na ČT2 se podobá těm 

komerčnějším verzím ranní relace. Chceme prokládat zábavu informacemi. 

 

Česká televize nemá na prvním místě sledovanost, jako je tomu u komerčních stanic, co 

přináší navíc, jaké má poslání? 

Chceme lidem přinést zábavu, ale i nadhodnotu, poznání vyšších forem televizní produkce. 

Například talkshow Karla Šípa má nadhodnotu, oproti jiným a ostřejším pořadům tohoto typu. 

On do toho projevuje svou inteligenci, cit a znalost svých hostů. A to se na tom divákům líbí, 

dělá to z Všechnopárty vlajkovou loď ČT1. Zároveň si vážíme velikánů a připomínáme jejich 

výročí. Četnické humoresky jsme vysílali, protože měl výročí narození režisér Antonín 

Moskalyk. Nemocnici na kraji města zase proto, že pan Dietl měl 30 let od úmrtí. K 

padesátinám Jana Svěráka jsme vysílali čtyři jeho filmy. 

 

Jak na připomínání výročí lidé reagují? 

Sami tvůrci si toho váží, Simona Stašová byla dojatá. Co se týče diváků, tak od nich 

dostáváme děkovné dopisy. Jsou často vděční, že si někdo v této době vzpomene na Dietla. 

Po vysílání Nemocnice jsme jich dostali opravdu hodně.  

 

Jak dlouho dopředu se skládá program? 

Máme tříleté programové plány, tam se řeší obecná schémata a výročí. Konkrétní skládání 

programu dělám tak měsíc dopředu. Samozřejmě pak jsou události, které se naplánovat nedají 

a rozházejí celý program. Když zemřel Václav Havel, shodilo to celé vysílání. Na více 

kanálech se tomu začali věnovat, jak to chtěl pan Milan Fridrich. 
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Od kdy do kdy máte určený prime time? 

Od 20:00 do 22:00. Ale už od 16. hodiny, kdy se rodiny pomalu vrací domů, se snažíme 

podávat informační a vzdělávací pořady, jako je AZ kvíz, Cestománie apod. Od 17:30 pak 

přichází zpravodajský servis. 

 

Prime time se na ČT1 každý večer žánrově liší, má to nějaké pravidlo? 

Ano, chceme, aby divák věděl, co může jaký večer čekat. V pondělí je většinou kriminální 

původní seriál. V úterý často tradiční seriál. Ve středu je zábava jako Pošta pro tebe. Ve 

čtvrtek následuje seriál, stejný jako v úterý. V pátek je rodinný seriál. V sobotu je velká 

sobotní zábava – to jsou zábavné a vzdělávací pořady. V neděli má místo dramatika a 

koprodukční filmy České televize. 

 

Proč je právě úterý a čtvrtek provázaný stejným seriálem? 

Jde o životní rytmus našich diváků. V těchto dnech je podobný rytmus. Programování stojí na 

znalosti života diváků. 

 

Jak se určuje, kdy a co se bude reprízovat? 

To se dělá na doporučení VPA*, ale samozřejmě se nemůže reprízovat celý prime time. Také 

to ovlivňují práva k daným pořadům. Samozřejmě se řídíme i časy reprízy a kdo by k nim 

mohl přijít. Například DoktorkA s paní Cajthamlovou se nereprízuje v dopoledních časech 

kvůli dětem a – probírání nemocí by u nich mohlo vyvolat strach. 

 

Proč je Studio 6 v létě o hodinu později, vždyť lidé většinou chodí do práce ve stejnou 

dobu, pokud nejsou na dovolené. 

Jde i o zvolnění našich kapacit. Prázdniny jsou volnější doba i pro naše pracovníky. Rozhodně 

je v letních měsících méně diváků u televize. Ne tedy v podílu ČT, ale u celkového počtu. 

 

Jak se programuje v souvislosti s dalšími kanály ČT? 

Jde o to, abychom si třeba s ČT2 nevybíjeli diváky. Nemůžeme tam dát podobné pořady ve 

stejný čas s podobným cílovým divákem. 

 

Pokoušíte se vůbec nějak konkurovat jiným televizím? 
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Příliš ne, spíše se snažíme nabídnout alternativu. Nemá smysl bojovat s Ordinací v růžové 

zahradě, je to tam spíše o zkoušení toho, co funguje na diváky, kteří to nesledují. My 

neděláme denní seriály, není to náš cíl. Ovšem morálně jsme zvítězili, když jsme do prime 

time v úterý a ve středu umístili Nemocnici na kraji města, právě z důvodu výročí. Mělo to 

vysokou sledovanost 

Silné okno jsme si vytvořili v pátek, Doktor Martin fungoval, zatímco Prima konkurovala 

pohádkami, což je na podzim před Vánoci nelogický krok. My tam máme za cíl rodinné 

sledování. 

 

Stává se někdy, že u pořadu měníte kvůli špatnému umístění čas či den? 

Ano, občas se to stane, zvláště u nových formátů. Například docusoap Čtyři v tom byl 

původně na ČT2, ale kvůli úspěchu jsme další řadu přesunuli na ČT1. 

 

*VPA = Útvar výzkumu a analýz 
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Příloha č. 3: Rozhovor s vedoucí útvaru Výzkumu a analýz Mgr. Renatou Týmovou 

(rozhovor) 

 

Co je to tzv. predikce? 

Každý pořad, než ho schválí do výroby programová rada, tak prochází připomínkovacím 

řízením. Podává ho kreativní producent, pod kterého spadá, opřipomínkují to z programu, 

projde to programovou radou, kde sedí management ČT a pak se schvaluje, zda to půjde do 

výroby. Odhaduje se i sledovanost. Producent ho doporučuje do nějakého časového pásma, 

my to potvrdíme, nebo zdůvodníme, proč by měl patřit jinam. U většiny pořadů se vyrobí 

první díl a ten jde na testing. Prostřednictvím focus group nebo jinou metodou zjišťujeme 

zpětnou vazbu. Slouží nám to k tomu, abychom se vyvarovali chyb ve výrobě, navíc víme, 

kam by se to mělo ubírat. Zjistíme si tím i reakci diváků na daný pořad.  

 

Takže se jich v rámci toho ptáte, kdy například by to chtěli sledovat? 

Určitě. Samozřejmě nás i jako veřejnoprávní televizi nezajímá pouze sledovanost. Jde nám i o 

nějaké kvalitativní hodnocení – originalita, zaujetí, spokojenost. I to dokládáme dozorčím 

orgánům, nejen dosaženého podílu na sledovanosti. Tyto kvalitativní prvky jsme převzali z 

BBC, slouží nám to jednak ke zpětné vazbě, ale před uvedením pořadu do vysílání. 

 

Jak velká je tato testovací skupina? 

To záleží na žánru pořadu. Někdy uděláme klasické focus group – 3 až 4, někdy zvolíme 

jinou metodu a promítáme pořad například před 100 lidmi. 

 

Když vyberete pro daný pořad nějaké okénko, tak pak zkoumáte jeho úspěšnost? 

Ano, víme, jak si tam vedly předchozí pořady, srovnáváme to s pořady v tom daném žánru. 

Mnohdy se mýlíme, zvláště u nových typů pořadů jako jsou docusoap, u těch nemáme 

možnost si je porovnat. První jsme s tím přišli, takže jsme hledali vhodné umístění pro 

cílovou skupinu. Například u Dovolené v protektorátu jsme chtěli, aby to šlo pro co 

nejmasovějšího diváka do prime timu, protože jsme se domnívali, že je to i edukativní pořad 

pro mladší generace, a to i za cenu toho, že to nedosáhne nejvyšší sledovanosti. Naopak 

docusoap Čtyři v tom jsme nasadili na ČT2, bylo to pro minoritnějšího diváka, lidé se s tím 

žánrem museli seznámit. Je to pro vzdělanější publikum, mladší, 20 % jeho ratingu se děje 

mimo televizi na internetu. Až ve třetí řadě jsme se rozhodli ten pořad nasadit na hlavní kanál. 
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Sledovanost zjišťujete stále pomocí peoplemetru? 

Ano, tato metoda se používá po celém světě. V tuto chvíli ho má v České republice 

nainstalovaný 1850 domácností, asi 4000 jednotlivců. Ten vzorek je dostatečně velký na 

velikost naší země, pro srovnání Německo s 80 miliony obyvateli má 4 tisíce peoplemetrů. 

Počítá se tam nejen živá sledovanost, ale i odložená, kdy si to lidé nahrávají. Naopak na 

internetu známe počet spuštění, ale pouze třetina diváků ho tam sleduje celý. 

 

Jak je kanál ČT1 vnímán sociologicky? 

Jde o tradiční, rodinný kanál, průřez kopíruje televizní populaci. Ovšem i u jedničky platí, že 

má největší podíl vysokoškolsky vzdělaného publika ve srovnání s jinými konkurenčními 

kanály. Přicházíme s novými formáty a seriály, takže profil se trochu omladil. Hodně 

sledované jsou např. Případy I. oddělení, které výrazně sledují lidé 30 a více. 

 

Každá pasáž schématu ČT1 má však jiného cílového diváka. Jak je na tom dopolední a 

popolední čas? 

Převažuje tam starší publikum a maminky na mateřské dovolené nebo lidé pracující na 

směny. Jsou tam však přítomní i mladší diváci a my s tím počítáme. U žen s dětmi víme, že 

kolem 13. hodiny ukládají děti, proto se pořad Sama doma profiluje i pro ženy staršího věku, 

které to v tu dobu sledují. Pak víme, že přicházejí starší děti, následují rodiče s malými dětmi, 

kdy se schází rodina. Vidíme, kdy jednotlivé cílové skupiny přicházejí k televizi. 

 

Dá se porovnat úspěšnost dopoledního času s prime timem? 

Vždy nejvíce diváků je večer. Nemůžeme sice vysílat 24 hodin denně premiérové pořady, ale 

v rámci rozpočtu České televize premiéry nasazujeme do prime timu, nebo do access prime 

timu, který běží od 18. hodiny. Pak následně běží novinky v prime timu, kdy se snažíme 

zaujmout co největší počet diváků, ale nejde nám o to tolik, jako u komerčních televizí. 

 

Jednotlivé primetimové dny máte rozdělné podle žánrů – sobota je zábava atd. 

Není to však tak striktní. Pro nás je důležité, že si budujeme loajálnost diváků. V pondělí 

máme kriminální seriál, ale může se změnit konkurenční situace a my to vzhledem k tomu 

můžeme změnit. 

 

Dá se tedy říct, že každý den má v hlavní čas jiného cílového diváka? 
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To bych ani neřekla, i když v neděli se určitě dívají jiní diváci než na páteční pořad, ten je 

lehčího charakteru a nechybí tam nějaká edukace, ale jde o věc primárně cílenou na rodinu. 

 

Jak tedy s cílovými skupinami pracujete? 

Velmi detailně, zkoumáme cílové skupiny dle věku, vzdělání atd. Víme vždy detailně, jak v 

který čas jaké cílové skupiny sleduji televizi. Dle těchto dat se snažíme nasazovat do vysílaní 

pořady. Netýká se to však jen ČT hlavního kanálu, ale i ostatních. Například ve všední den 

jsou u televize starší věkové skupiny, proto se snažíme například na kanále ČT1 v 

dopoledních hodinách cílit na toto starší publikum. Data máme k dispozici z peoplemetrového 

výzkumu. 

 

Jak určujete reprízy? 

Jde většinou o tzv. automatickou reprízu, to souvisí i s právy, které nám k dané věci dávají 

distributoři. Je to většinou druhý den dopoledne, nebo obden. Nás však zajímá i to, jak si 

jednotlivé reprízy vedou. Pokud něco propadá, tak si řekneme, že to reprízovat nebudeme. 

Orientujeme se podle aktuálních výsledků. Je však důležité nechat pořad usadit a nedělat 

rozhodnutí skokově. U nějaké cílové skupiny vám to může propadnout, ale jiná to naopak 

ocení a přijde k televizi. 

 

Večerní program v úterý a ve čtvrtek je často propojený, proč to tak je? 

Funguje také pondělí – středa. Vytvořila se tam určitá loajalita. Nova si tam vytvořila okna 

pro Ordinaci, dnes je to tak, že my také nasazujeme něco ve dvojáku. Veřejnoprávní televize 

takto funguje méně, to schéma má daleko pestřejší. Má větší možnost archivu. V pátek by 

však mělo být něco rodinnějšího, to je jasné. V pondělí se zase hodí krimi, souvisí to s tím, 

kdo sedí u televize a se školní docházkou. 

 

Jak programování určují tradice? 

Velmi výrazně. Obzvláště v této době, kdy dochází k fragmentaci televizního trhu, je důležitá 

loajalita. Lidé mají roztříštěnou pozornost. Je důležité neměnit nárazově program, divák by se 

v něm měl lehce pohybovat a vědět, kde co najde. Musel by být velmi pádný důvod pro to, 

abychom například přesunuli kriminální seriál z toho pondělního prime timu. Diváci ví, co 

jim tam nabízíme. 

 

Proč jsou filmy pro pamětníky tradičně v sobotu odpoledne? 
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Tam víme, že je k dispozici největší počet staršího diváka. Hledají tam popolední odpočinek a 

výsledky jsou jedny z nejvyšších. Před Událostmi je také umisťovali, ale tam už se schází 

rodina a tento typ filmu není pro to rodinné publikum. 

 

Jak skládáte na ČT1 noční čas? 

Tam se snažíme vybírat tituly pro mladší muže. Jsou tam také věci, které vysíláme pro 

obecnou cílovou skupinu. Běží tam i nějaké reprízy. Jsou tam ale hlavně starší a mladší muži. 

Umisťujeme tam i akvizice. Od 23. hodiny je to hodně výběrové. 

 

Proč je Studio 6 v létě o hodinu později? 

To souvisí s výrobními náklady. Lidé také tráví u televize méně času než v zimě. Čím horší 

počasí, tím lépe pro televizi. Na všech kanálech i u konkurence tam běží úsporné schéma. 

 

Od kolika do kolika máte určený prime time? 

Na komerčních televizích je to od 19:00 do 23:00. Česká televize to má nastavené od 19:00 

do 22:00. 

 

Kdy dochází k největšímu odlivu diváků? 

Právě po té 22. hodině. Nesmíme se na to dívat pražskýma očima, polovina diváků odchází od 

televize v deset večer. Velká část české populace mimo hlavní město stále chodí do práce od 

šesti nebo od sedmi hodin ráno. 

 

Jak reagujete na Ordinaci a její diváckou věrnost? 

Už tam to není tak silné jako dříve, kdy Ordinace v růžové zahradě dělala 50 %. Dnes má 

výkon asi 37 % a každou sezonu to jde dolů. My jsme tam teď našli dobrou alternativu, 

nasazujeme tam reprízy seriálů. Nemocnice na kraji města tam měla úspěch. Výkon skupiny 

tam neklesne pod 25 %. Loňský průměrný podíl byl 30,42 %, to je nejlepší výsledek za osm 

let, Nova měla 30,7 %. Už to nejsou 90. léta, kdy měla půlku trhu a ostatní stanice za ní 

skomíraly. 

 

Dřív lidé v půl osmé večer přecházeli na zpravodajskou relaci na Nově. 

Ano, to už tak příliš není. Změnili jsme stopáž Událostí, snažíme se je tam udržet, což se nám 

daří. 
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Snažíte se tedy lidem dát alternativu k těmto masovým komerčním pořadům. 

Ano, my hlavně vyrábíme zcela jiný typ pořadu. My si nemůžeme dovolit vyrábět soap opery, 

musí to mít nějakou přidanou hodnotu. Například v neděli se lidé radši podívali na Četnické 

humoresky než na premiérové Vinaře nebo na Superstar. Má to pro diváky hodnotu. 

 

Používáte nějaké programovací metody například umístění nového pořadu za jiným 

úspěšným? 

Určitě, například docusoap Rozsudek byl původně v access prime time před Událostmi, a tam 

se tomu moc nevedlo. Změnili jsme pozici na pondělí po Případech I. oddělení a získalo to 

najednou dvojnásobek diváků. Spojilo se nám to žánrově, je to podobná tématika. 
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Příloha č. 4: Sledovanost kanálu ČT1 v lednu 2015 (tabulka) 
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Příloha č. 5: Sledovanost kanálu ČT1 v dubnu 2015 (tabulka) 
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Příloha č. 6: Sledovanost kanálu ČT1 v červenci 2015 (tabulka) 
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Příloha č. 7: Sledovanost kanálu ČT1 v září 2015 (tabulka) 

 


