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Přílohy
Příloha č. 1: Kódovací kniha (tabulka)
Kód

Název proměnné

Číslo proměnné

Hodnota proměnné

Definice proměnné

00 POŘADOVÉ
ČÍSLO
Pořadové číslo pořadu
POŘADU
01 NÁZEV
POŘADU

Název pořadu

02
Název programového
PROGRAMOVÉ
okna
OKNO

Jen pokud je v
programu uvedeno

03 DATUM

Datum vysílání

DD.MM.RRRR

04 STOPÁŽ

Stopáž pořadu

Stopáž v minutách

05 STANICE

Název stanice

06 OBSAH

Žánr pořadu

07 TYPOLOGIE Typ pořadu

08 ČAS

Časové pásmo

1

ČT art

2

ČT 2

1

Film/seriál

2

Hudba

3

Divadlo

4

Design

5

Architektura

6

Literatura

7

Výtvarné umění

8

Jiné/mix

1

Dokument

2

Film/seriál

3

Koncert

4

Publicistika

5

Divadelní představení

6

Zpravodajství

7

Populárně-zábavné
pořady

1

Dopoledne

6-12

2

Odpoledne

12-20

3

Večer

20-06

1

Premiéra

2

Repríza

1

Česká republika

2

Evropa

Ostatní evropské
země vyjma ČR

3

Amerika

USA/Kanada

4

Jiné/mix

VYSÍLÁNÍ

09 NOVOST

10 PŮVOD

Poměr premiér a repríz

Původ pořadu

Příloha č. 2:
Přehled pořadů, které byly v rámci sledovaných období přeřazeny z ČT2 na ČT art
(tabulka)
Pořady

Vysílací okna

Přenosy

Čtení na dobrou noc

Americké nezávislé léto

Mezinárodní televizní festival Zlatá
Praha

Divadlo žije!

Básníci Evropy

Smetanova Litomyšl

Fenomén Underground

Blues ze Staré Pekárny/Sólo pro Trilobit

Film 2013

ČT Live

Galerie umění

Géniové, blázni a pábitelé

Ladí neladí

Klobouk dolů

Mighty Boosh

Legendy folku a country

Moderní čeští malíři ve vzpomínkách Literární adaptace (Filmový
prof. F. Dvořáka
klub)
Na forbíně TM

Perly českého dokumentu

Swingové legendy (Hudební
klub)
Po Karlově mostě s prof. Františkem Televizní písničky a songy / Kam
Dvořákem
zmizel ten starý song
Po Královské cestě s profesorem
Úděl nadání
Františkem Dvořákem
Na plovárně

Příběhy obrazů a soch
Řím
Šumné stopy
Terra Musica
Titanic - krev a ocel
Toulky s Ladislavem Smoljakem
Třistatřicettři
Za Shakespearem s Martinem Hilským

Z první řady

Příloha č. 3: Rozhovor s Tomášem Motlem, výkonným ředitelem ČT art (text)
Datum rozhovoru: 18. dubna 2018
Místo: Praha, Kavčí hory
Jak jste spokojen s plněním stanovených cílů ČT art? Tedy, jak byste zhodnotil dosavadní
vývoj stanice?
Potvrzuje se, že kulturní kanál má v rámci veřejnoprávního vysílání smysl. Jeho publikum
zahrnující obrovské spektrum kulturních preferencí a osobního vkusu není paradoxně tak
homogenní, jak se na první pohled zdá, přesto se nám podařilo jej od samého počátku oslovit a
brzy jsme se dostali na sledovanost srovnatelnou s podobně zaměřenými kanály v zahraničí.
Samotný počátek vysílání byl přitom částečně spjat s experimentováním – producenti zkoušeli
nové možnosti a formáty, ověřovali jsme, co diváky nejvíce osloví. Své místo si kromě nových
pořadů a akvizic našly i zajímavé skvosty z archivů, které by se jinak do vysílání možná nikdy
nedostaly. Řada lidí má sice tendence nahlížet na archivní tvorbu pejorativně, pravdou je, že stáří
kvalitním pořadům nikterak nevadí, jejich hodnota přetrvává. Klasika vždy na obrazovky patřila a
patřit bude. Další velkou předností je, že se nám podařilo vnést do programu určitý řád a jednotlivé
umělecké směry začlenit do tematických oken, čímž se divákům usnadnila orientace. I to je
bezpochyby jeden z důvodů pozitivních ohlasů publika. Velmi dobře si nicméně uvědomujeme, že
je stále co zlepšovat a kam se posouvat. Divák je vždy na prvním místě a je třeba vždy hledat
rovnováhu mezi tím, co a jak nového a překvapivého mu chcete přinášet, a tím, že zároveň
respektujete jeho sledovací návyky a preference.
Jak jste sám zmínil, sledovanost ČT art se daří postupně zvyšovat. Jaká jsou v tomto ohledu
vaše očekávání do budoucna?
Nečekáme, že by docházelo k nějakému masivnímu nárůstu. Již nyní je sledovanost srovnatelná
s podobně zaměřenými zavedenými kanály v zahraničí, a to číslo lidí ochotných sledovat kulturu
v televizi je v každé zemi prakticky stejné. Do budoucna si teoreticky dovedu představit, že by bylo
dobré dostat se přibližně na poloviční podíl, jaký má Dvojka, ale je otázka, resp. nebezpečí, zdali
by to nebylo na úkor kvality a náročnosti. A to nechceme. Co je pro nás totiž důležitější – snažíme
se aktivněji zlepšovat kvalitu pořadů a spokojenost diváků. A jak dokazují průzkumy ČT, i v této
oblasti si vedeme dobře, respektive ČT art má dokonce nejspokojenější diváky ze všech stanic ČT.
Toto prvenství bychom si rádi udrželi i nadále – je to pro nás daleko důležitější zpětná vazba než
pouhá sledovanost. Jinými slovy růst sledovanosti chceme ovlivňovat nabídkou kvality, nikoliv
podbízivostí. Potvrzuje se nám, že spokojený divák se rovná věrný divák.
Jaké máte obecně představy o budoucím rozvoji a směřování stanice?
Cílem je vytvoření samostatného kanálu s přesahem, jakým disponuje Arte (tedy zaměření ne
pouze na umění, ale i na obecnější pojetí kultury, například kulturu cestování, stravování, bydlení),
ale to je otázka spíš daleké budoucnosti, protože to souvisí především s penězi. I nadále bychom se
chtěli primárně soustředit na kvalitu a originalitu vysílaných pořadů, což jsou pro náročné kulturní
publikum, které z velké části tvoří vysokoškolsky vzdělaní lidé, opravdu stěžejní kritéria.
Z aktuálnějšího směřování stanice je na místě zmínit rozvoj nových médií a webových formátů,
které umožní zprostředkovat obsah, jenž by jinak na televizních obrazovkách tak dobře nefungoval.
První vlaštovkou je v tomto Artzóna, u níž již byl spuštěn nový informacemi nabitý web včetně
samostatné video sekce. Dále bychom rádi posílili formáty záznamů či přímých přenosů živého
umění a navýšili množství akvizic a koprodukcí.

Plánujete například větší propojení se Slovenskem?
Už od samého počátku vysílání artu existuje pravidelné pondělní „Slovenské okno“, kde se
snažíme představovat tvorbu našich sousedů a určitě se nebráníme společným projektům na
nejrůznější úrovni. Ale to platí o řadě dalších významných televizních stanic, mezi kterými bych
vyzdvihl třeba spolupráci s francouzsko-německým kanálem Arte či rakouskou ORF.
Hodláte se například více orientovat na kulturu vysokou/alternativní či spíše
mainstreamovou?
Jsme tu od toho, abychom oslovili všechny diváky, které kultura zajímá (ať již mladé či vyzrálejší),
nehrajeme si na přehnaně intelektuální nebo spíš snobskou stanici, která se uzavírá do svého
vnitřního světa „velkého umění“ a opovrhuje vším, co do něj nepatří. Kultura je zkrátka široký
pojem a má široké spektrum diváků. Každá skupina si u nás může přijít na své, v tom je to kouzlo,
a tak by to mělo u České televize být. Ono je obecně obtížné přilákat k televizním obrazovkám
dlouhodobě fanoušky alternativních směrů, nebo určit, co je či není vysoká kultura. Její vnímání se
u jednotlivých cílových skupin liší. A čím vnímavější diváci jsou, tím více se jim hranice, tolerance
i ochota přijímat nové podněty posouvají.
V závěrečných zprávách jsem se například dočetl, že podle většiny kulturně orientovaných
diváků bylo zpočátku ve vysílání věnováno méně času opeře, než kolik by si zasloužila. Mění
se nějak tato situace?
Opeře se věnujeme pravidelně, stejně jako se pravidelně věnujeme třeba rocku nebo festivalovým
filmům v původním znění. Kultura je vždy přijímána na základě osobního vkusu a každý bude mít
vždy subjektivně oprávněný pocit, že právě toho jeho milovaného oboru je ve vysílání málo.
Vysíláme jen večer a pravdou je, že pokud bychom měli více vysílacího prostoru, tak budeme rádi
vyhrazovat všem žánrům více místa. Právě u operních představení je totiž někdy zrádná jejich
délka, která mnohdy přesáhne výrazně přes dvě hodiny. To činí jejich začlenění do omezeného
vysílacího prostoru složitějším. Snažíme se tak spíše zaměřovat na kvalitu, nežli kvantitu.
Opakovaně například přinášíme přímé přenosy z La Scaly, zařazujeme inscenace z Metropolitní
opery či festivalu v Bregenzu, věnovali jsme se narozeninám Plácida Dominga, či 260 letům od
narození W. A. Mozarta atp. Své pravidelné místo má opera na obrazovkách v rámci pondělních
programových oken „Z první řady“.
Čím vším je podmíněno osamocení od ČT :D a vznik samostatného kulturního kanálu?
Bude třeba aktualizovat koncept Artu a dodat mu nový obsah. V prvé řadě jsou však určujícím
faktorem finance a celkový rozpočet ČT. Nejde jen o tvorbu nových pořadů, i ty archivní například
něco stojí, neboť jsou vázány různými autorskými smlouvami, tzv. reprízným apod. A pokud by
měla být nabídka kvalitní, o což se na ČT art dlouhodobě snažíme, tak to činí celý proces ještě
složitějším, protože kvalita něco stojí. Tím spíše, že nejde jen o nás, stejný problém s dramaturgií a
financováním by bylo současně potřeba řešit i u Déčka. Prozatím mohu konstatovat, že do čtyř let
je nereálné, aby došlo k jejich osamostatnění.
Jak/podle čeho se rozhodujete, zda konkrétní přenos/film/seriál vysílat na ČT art/ČT2 či
dalších kanálech?
ČT art má přece jen výlučnější postavení. Věnuje se především umění anebo vysílá umělecky
náročnější projekty, u filmů například většinou ty v původním znění, což jiné programy nedělají.
Pokud se objeví nějaký pořad, který by se teoreticky mohl objevit i jinde, pak záleží na více
faktorech. Jedním z nich je například vysílat konkrétní pořad tak, aby si programy nekonkurovaly –

nezaměřovaly ve stejný čas na stejné publikum. Důležitá je i skladba pořadů na jednom programu
v rámci jednoho večera. Pořady by na sebe měly logicky navazovat – nemůže za sebou na jednom
kanálu běžet opera, sitcom a undergroundový koncert. Předávání nejvýznamnějších uměleckých
cen typu Český lev nebo Thálie umisťujeme na ČT 1. Stejně jako koncerty českých zpěváků, které
milují všechny generace, jmenujme třeba Karla Gotta. Ty totiž dokážou oslovit širší skupinu
diváků, která by jinak na ČT art nemusela vůbec přepnout. Dvojku primárně využíváme
k dokumentům, kultovním seriálům či vzdělávání. Tyto kooperace a koordinace mezi kanály jsou
výhodné, fungují ku prospěchu diváka, a tudíž i dále zůstane v omezené míře kultura i na ostatních
kanálech.
Jakou roli připisujete v rámci ČT art letním a vánočním vysílacích schématům?
Obě sezóny jsou specifické. V létě dochází k výraznému poklesu počtu diváků u televize, a proto se
prázdninové měsíce, podobně jako na jiných stanicích, nesou v duchu omezení původní tvorby,
která klesne zhruba až o polovinu. Vysílání má odlehčenější charakter, nabízí více
mainstreamovějších formátů, méně publicistiky. Naopak u filmové či seriálové nabídky se snažíme
své diváky oslovovat i premiérovou tvorbou (například v létě nepřerušíme celoroční vysílání
seriálů typu Šílenci z Manhattanu, tradičně nabízíme přehlídku americké nezávislé kinematografie
apod.). Rovněž vánoční schéma přináší rozdílnější nabídku. Naším hlavním cílem v tomto období
je vytvořit alternativu jiným stanicím. Vůči pohádkám, komediím a romantickým filmům se
snažíme v dobrém slova smyslu vymezit primárně navýšením hudebních pořadů. A stejně tak i na
Silvestra, kdy hudební zaměření a alternativa k archivní zábavě přináší i úspěšnou sledovanost.
Chystáte zásadnější novinky v oblasti podpory studentské tvorby a začínajících umělců?
Dlouhodobě podporujeme začínající umělce primárně prostřednictvím Událostí v kultuře, kde je
prostor pro všechna témata. Své pravidelné místo ve vysílání má Průvan – magazín studentského
filmu. Mladé hudebníky představoval například cyklus Doutnák či před ním Tečka páteční noci.
Více prostoru se nabízí také v online prostředí, které je zároveň pro mladé publikum vhodnější,
neboť v něm tráví více času než u klasických televizních obrazovek.
A v rámci spolupráce s kulturními institucemi/festivaly/zahraničními televizemi apod.?
V této oblasti je situace zákonitě omezená prostorem, mimo jiné a hlavně proto, že máme
k dispozici pouze večerní vysílání. Ač každoročně probíhá spousta zajímavých projektů a akcí,
musíme mezi nimi vybírat. Ale to mluvím jen o záznamech či přenosech. Naopak díky vzniku
Událostí v kultuře vzrostlo informování o těchto akcích způsobem, o kterém se mohlo České
televizi a jejím divákům před pár lety, před startem ČT art, jen zdát. Stejně tak podstatně více
prostoru je díky ČT art věnováno regionálním událostem. Dlouhodobě se snažíme především o
prohlubování spolupráce s institucemi, s nimiž máme podepsána vzájemná memoranda, Národním
divadlem, Českou filharmonií, apod. Vysíláme předávání oborových cen v oblastech designu,
literatury, výtvarného umění, natáčíme či přenášíme koncerty z festivalů jako je Colours of
Ostrava, Smetanova Litomyšl, Dvořákova Praha nebo Pražské jaro. Ze zahraničních aktivit je na
místě ještě jednou připomenout koprodukce s televizí Arte či zahajovací přímé přenosy (respektive
lehce opožděné) ze zahájení sezón milánské La Scaly.
Na rozdíl od komerčních stanic by pravděpodobně neměla hrát sledovanost klíčovou roli při
rušení/nepokračování v tvorbě u vlastních pořadů. Které důvody jsou těmi nejčastějšími?
Přesně tak, i když pochopitelně i z vývoje sledovanosti je třeba vyhodnocovat závěry. Pokud
u určitého pořadu dlouhodobě a výrazně klesá, rozhodně to není dobré znamení. Hlavním

kritériem, kterým se na poradách řídíme, je zpětná vazba pořadů – to, jak se jim daří plnit předem
stanovený cíl a zda si stále udržují kvalitu, prestiž i schopnost oslovit cílového diváka.

Příloha č. 4: Rozhovor s Milanem Fridrichem, programovým ředitelem České televize (text)
Datum rozhovoru: 28. června 2018
Místo: Praha, Kavčí hory
Jak jste spokojen s růstem kanálů ČT, primárně s ČT art?
Česká televize dosahuje poslední dobou velmi solidních výsledků. Loni měla podíl 29,2 % za celou
ČT za celý rok, čímž navázala na dlouhodobý trend započatý v roce 2012, od kdy se podíl
pohybuje mezi 29 a 31 % za kalendářní rok a celý televizní trh. Co se týče tradičních historických
kanálů ČT1 a ČT2 je podíl diváků za posledních šest let stabilní a činí dohromady 20–21 % podílu
na divácích za rok, na čemž se podílí významně nová původní tvorba ČT a důraz na atraktivní
akvizice z veřejnoprávních televizí v Evropě. Novější kanály svou sledovanost postupně navyšují.
Například ČT24 dosáhla plné penetrace diváků v roce 2011, kdy měla podíl 4,53 %. Od té doby se
stabilně drží kolem 4,5–5 %, což jí činí nejsledovanějším zpravodajským kanálem v Evropě. U ČT
Sport je každý rok trošku jiný. Významným faktorem ovlivňujícím sledovanost sportovního kanálu
jsou velké události – olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale, fotbalové Euro, finální zápasy
našich výběrů ve Fed Cupu/Davis Cupu, MS v hokeji, biatlonová sezóna apod. U Déčka, které
odstartovalo v září 2013, se zaměřujeme primárně na sledovanost u cílové skupiny 4–12 let, u které
loni dosáhla podílu sledovanosti přes 30 %, a když připočteme sledovanost této skupiny i na
dalších kanálech ČT, tak se dostaneme na podíl ČT jako celku u dětského diváka na 45 %, což jsou
rovněž výborné výsledky. Pozadu nezůstává ani ČT art, jehož podíl diváků od vzniku kanálu
pravidelně roste a dosahuje již 1 %, tedy výsledků srovnatelných se zavedenými zahraničními
stanicemi jako je německo-francouzské Arte. Obecně jsme tudíž se všemi těmito výsledky velmi
spokojeni.
Jaké máte obecně představy o budoucím rozvoji a směřování stanic?
V současné době již je každá stanice jasně definovaná a těchto zásad se chceme dále a důsledněji
držet. Striktně jasný profil má ČT art, Déčko, Sport a ČT24. ČT1 je zaměřena na většinového
diváka, rodinu jako celek. Obsahuje celou řadu žánrů, jako je dramatická tvorba, zábava,
publicistika, souhrnné zpravodajství apod. V největší možné míře se snaží profilovat jako „česká“
televize – klade důraz na českou dramatickou tvorbu, české filmy, českou zábavu. Jejím cílem je
integrovat společnost, snažíme se proto, aby měla co nejvyšší zásah v různých diváckých
skupinách. Ostatně dlouhodobě je druhým nejsledovanějším kanálem českého trhu. ČT2 se více
otevírá světu a přináší zajímavé žánry a počiny z mezinárodního prostředí. Orientuje se na
osobitější žánry a podobu trávení volného času u televizní obrazovky. Soustřeďuje se primárně na
vzdělávací pořady (z poloviny je to vzdělávací kanál), dokumentární tvorbu, publicistiku, vybrané
filmy sestavené do tematických celků, jako jsou Velikáni filmu, Francouzští samotáři, Evropské
kino apod. a zaměřuje se obecně na přehlídku nejlepších filmů a seriálů současnosti.
Plánujete do budoucna další rozšíření portfolia kanálů?
Tohle je otázka, která souvisí s financemi a také s distribučními možnostmi, kam jít dále. Určitě se
dá mj. více pracovat se zlatým fondem z archivu. Nabízí se rovněž kanál pro teenagery mezi 13–
20, s čímž se lze setkat v zahraničí. V současné době nabízí ČT pořady pro tuto skupinu rozptýleně
na několika kanálech.
Vzpomínám si, že se kdysi uvažovalo také o vzniku druhého sportovního kanálu.
Byla to jedna z variant, ale vzhledem k rozpočtu a dynamické situaci na trhu sportovních práv to
není na pořadu dne. Z důvodu mezinárodních práv a dohod dochází k tomu, že některé sporty/ligy

se mohou vysílat pouze na placených kanálech, tedy ne na volně šířených. Pokud probíhá více
divácky zajímavých přenosů, tak máme výhodu v tom, že můžeme využít ČT2. Neděje se to však
příliš často a navíc jen v rámci dopoledního/odpoledního vysílání. Tudíž nás to netíží.
Jak přistupujete k omezení rozpočtu ČT v souvislosti se ztrátou možnosti osvobození od
DPH?
V tomto zatím nepadlo definitivní rozhodnutí, takže se uvidí, jak celá věc dopadne. Nicméně
částka, o kterou bychom odečtem DPH mohli přijít, představuje cca 400 mil (to je pro srovnání
rozpočet na pořady vlastní tvorby ČT:D a Art na dva roky), z čehož je patrné, že pokud by k této
změně došlo, tak by to byl citelný zásah do chodu ČT. Přitom již nyní se potýkáme s
problematikou koncesionářských poplatků, které se již deset let neměnily. Během té doby jejich
reálná hodnota výrazně klesla – v současné době původně stanovených 135 Kč v přepočtu dosahuje
hodnotu o jednu pětinu nižší.
Čím vším je podmíněno osamocení od ČT:D a vznik samostatného kulturního kanálu?
Hlavní jsou finance. U Déčka bychom potřebovali rozšířit vysílání do půlnoci, tedy zhruba o čtyři
hodiny, u Artu pak o celý den. Vyplnit tak velký prostor by znamenalo nakoupit nové akvizice,
nechat vytvořit nové původní pořady, což jsou řádově desítky, respektive nižší stovky milionů
korun, které by musely být investovány. Pokud bychom je museli odebrat ze stávajícího rozpočtu,
tak by to mělo velký dopad na jiné kanály a kvalitu vysílání, tudíž je to otázka čistě teoretická v
této chvíli.
Jak by se změnila Dvojka po osamostatnění Artu?
Dvojka již má nyní jasný profil, takže by k výraznější změně nedošlo. Vysílá se to, co se nevysílá
na jiných kanálech. Pětkrát týdně se vysílají od 20 do 22 hodin dokumenty, následně buď autorské
dokumenty, nebo publicistika, filmy a unikátní zahraniční seriály. Přes den tam jsou osvětové
vzdělávací pořady, pořady pro menšiny, handicapované, lidi s různým vyznáním, osobitými zájmy
(o přírodu, zvířata, společnost apod.). V sobotu a neděli je v prime timu ČT2 zaměřená na
výlučnou světovou filmovou tvorbu – jak klasiku, tak současnou tvorbu, nebo na vybrané série a
minisérie.
Jak přistupujete k vysílání kultury na ostatních kanálech?
Cílem není kanibalizovat vysílání ČT art tím, že se budou umělecké pořady vysílat i jinde.
Nicméně pár výjimek bychom našli, na čemž by se příliš neměnilo, i kdyby Art vysílal celodenně.
V současné době můžeme najít na ČT24 zpravodajský pořad Kultura+ (oproti kulturním
magazínům na Artu je méně publicistická, nejde tolik do hloubky), na ČT1 předávání cen a
mainstreamovější koncerty, na ČT2 bychom kromě repríz pořadů našli například dokumenty
související s širším pohledem na kulturu, tedy více ke vzdělávání. Co se týče filmové a seriálové
tvorby – ČT2 vysílá především nejrespektovanější filmovou a seriálovou tvorbu a stará se o
většinového diváka, což znamená, že vysílá i v dabingu. Art má unikátní a menšinové věci a navíc
v originálním znění s titulky.
Uvažujete v budoucnu o tom, že by se i na ČT2 (případně i dalších kanálech) začalo
ustupovat od dabingu?
Český divák je specifický tím, že preferuje dabing a potvrzují to i naše zkušenosti – když se vysílá
v originálním znění s titulky, tak je úbytek diváků 20–40 % (podle toho, o co přesně se jedná, a
který je vysílací den). Především pro starší diváky je pak složitější sledovat film a stíhat si číst

titulky. Nicméně se aktuálně otevírá cesta duálního vysílání. Se spuštěním DVB-T2 máme ze
zákona uloženo vysílat novou zahraniční produkci dvojjazyčně, což znamená v originálním znění, a
vedle toho dabovanou verzi. Každý divák si tak bude moct vybrat, jaká verze mu bude více
vyhovovat, a podle toho přepnout na požadovanou zvukovou stopu. Myslím, že tohle je nejlepší
řešení. Uspokojí jak diváka, co dává přednost originálnímu znění ať z uměleckého nebo jazykově
edukativního, i diváka který potřebuje dabing.
Existují případně nějaká další kritéria, podle kterých se v přiřazování pořadů na konkrétní
stanice řídíte?
Máme k dispozici programový tým, který řeší všechny kanály, a který tudíž dokáže nejlépe
posoudit, jaký pořad kam a v jakém čase umístit. Obecně „sporných“ pořadů na pomezí tolik není.
Zjednodušeně lze říci, že pokud u pořadu převažuje umělecký prvek, pak to směřujeme na Art.
Když vzdělávací, tak upřednostňujeme ČT2. Zároveň je třeba dbát, aby se v konkrétním čase
kanály ČT nekanibalizovaly, tedy nevysílaly stejný žánr nebo podobné téma.
Hodláte v tomto, a obecně nastavení kanálů, něco měnit do budoucna?
Ne, aktuálně jsou jednotlivé kanály jasně definovány a vše logicky nastaveno. Případné změny by
byly pouze nepatrné. Více změn lze teoreticky čekat s rozvojem nových médií, nicméně to je
poměrně vzdálená budoucnost.
Jak byste zhodnotil dosavadní situaci v oblasti nových médií?
ČT snese v tomto ohledu srovnání s konkurenčními evropskými stanicemi. Samozřejmě se
nemůžeme srovnávat s BBC, která má jiný zákonný rámec pro fungování na internetu a jiný
obchodní model. ČT funguje v rámci prostředí, kde jsou nová média doplňkem k tradičnímu
vysílání. Nabízíme tudíž informace a vysílání online, zpřístupňujeme archivy. Někdy je využíváme
pro předčasné uvedení specifických pořadů orientovaných na mladší cílovou skupinu tak, že jeden/
dva díly vysíláme online dříve než na televizních obrazovkách (např. v případě Trpaslíka, Dabing
Street). Zásah v online vysílání už není v poměru k tradičnímu zcela marginální – např. na 30 000
zhlédnutí online připadá 550–650 tisíc diváků u televizních obrazovek. Podíl nových médií,
především pak odloženého sledování v televizoru během sedmi dnů, na celkové sledovanosti
neustále narůstá.
Na Artu svým přesahem do nových médií vyniká pořad Artzóna. Lze podobné projekty najít
i u jiných kanálů?
Déčko má svůj portál, na kterém funguje řada her a obsahu, který se na obrazovkách nevysílá. V
létě na něm například tradičně probíhá soutěž pro děti a rodiny. Dále jsme v rámci ČT měli
speciální projekty, jako Toto 100letí ke stoletému výročí české/československé státnosti apod.
Podobné projekty se snažíme připravovat i do budoucna, určitě tak bude jejich počet dále narůstat.
Jako hojně využíváte v rámci ČT cross promo?
V ČT funguje tzv. navigace – diváky navigujeme co se cross vysílá na různých kanálech.
Odkazujeme tak na výjimečné pořady (např. zahájení Pražského jara, start nového českého seriálu
apod.) na všech kanálech. Snažíme se přitom zohlednit konkrétní pořad před/po kterém tyto
upoutávky běží – tak abychom oslovili cílovou skupinu, pro niž to bude nejvíce relevantní
informace. Na všech kanálech jsou cca 2–2,5minutové breaky mezi pořady, v rámci kterých
vysíláme upoutávky, případně jsou využity pro upoutávky neziskových organizací či mediálních
partnerů, kterým promujeme akci, výstavu apod. Art má například primárně cross promo prostor na

ČT1 a ČT2, ale když jde o něco hodně významného, tak se nevyhýbáme například ani ČT sport.
Lze říci, že jste se vznikem ČT art důslednější, co se týče vyhodnocení veřejné služby v oblasti
kultury?
Ano, je to do jisté míry nástroj, který ukazuje, jak a proč je dobré/nutné mít takto zaměřený kanál.
Každoročně provádíme tzv. měření veřejné hodnoty. V něm vyhodnocujeme spoustu různých
ukazatelů – vliv na společnost, zvyšování kulturního povědomí, podíl na vzdělávání společnosti
v rozličných oblastech apod. Výsledky následně předáváme Radě ČT, která zprávu schvaluje
a vyvozuje z ní závěry. Nutno zmínit, že Art spolu s ČT2 dosahují na základě těchto měření
nejvyšších kvalitativních hodnocení od diváků.
V médiích se na adresu Artu, především při jeho spuštění, objevila kritika, že je kanál moc
obecný. Jaký k tomu zastáváte postoj?
S tím nesouhlasím. Německo-francouzské Arte je ještě barvitější a pokrývá víc žánrů a oblastí
kultury a televizní tvorby. Art se snaží cílit na „všechny“ fanoušky, které kultura a umění alespoň
okrajově zajímají. Pokud by se měl detailněji zaměřit jen na vybrané oblasti, tak by oslovoval
daleko menší publikum, byl by to oborový magazín pro pár expertů a fajnšmekrů. Art vysílá
špičková operní představení, divadlo, dokumenty o malířství, sochařství, životopisné filmy, snímky
oceněné na prestižních festivalech, rockovou i jazzovou hudbu a nabízí i prostor pro diskusi –
Artzónu apod. Od začátku byla idea Artu jasná – souvisela s myšlenkou dostat kulturu do lepších
časů a usnadnit divákům orientaci v programu. Nabízí souhrn žánrů, různé pohledy na kulturu –
myslím, že právě to diváka obohacuje a v tom je unikátním přínosem pro českou kulturu.

