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Celoplošná plnoformátová digitální stanice TV Barrandov slaví třetí výročí úspěšného vysílání.  
Dosáhla stanovených cílů, drží si pozici 4. nejsledovanější stanice v zemi a stala se lídrem na trhu v 
cílové skupině 4 – 9. 

Ve třetím roce vysílání vsadila stanice na kartu vlastní tvorby. Pod vedením Janise Sidovského vznikly nové 
vlastní formáty, které si rychle získaly diváckou oblibu. Mezi ty nejúspěšnější patřila velká hudebně zábavná 
show To byl náš hit (pořad sledovalo až 370 tisíc diváků, průměrný rating: 3,5 % rat), původní reality show 
Splněné sny (pořad sledovalo až 312 tisíc diváků, průměrný rating: 3,3 % rat), filmová soutěž Barrandovský 
videostop (pořad sledovalo až půl milionu diváků, průměrný rating 2,9 % rat) a cyklus společenských 
magazínů Tajemství (nejvíce zajímalo Tajemství zlatých slavíků, které vidělo více než 333 tisíc diváků starších 
15 let). 

Z akvizičních titulů se nejvíce líbily slavné mayovky (Poklad na stříbrném jezeře si nenechalo ujít téměř 
půl milionu diváků), seriál Žena za pultem (seriál v uplynulém roce sledovalo až 455 tisíc diváků) a vánoční 
pohádky Čarovné dědictví (480 tisíc diváků) či Pohádka svatojánské noci (490 tisíc diváků). Rovněž další 
sváteční pohádka Král Drozdí brada si našla velmi početné publikum (386 tisíc diváků) a bodoval i film 
Vánoční polibek (475 tisíc diváků).

TV Barrandov je od září 2011 nejsledovanější stanicí v Česku ve skupině dětských diváků 4-9 let. Pozici 
lídra trhu obsadila díky dennímu 120 minutovému bloku animovaných seriálů Animáček, jež v dané skupině 
dosahuje podílu téměř 25 %. 

Třetí rok vysílání TV Barrandov se nesl v duchu oslav 80. výročí založení Ateliérů Barrandov. Stanice proto 
kladla důraz na nasazování českých filmů natočených na Barrandově, významnému jubileu byl věnován 
nejeden z dílů cyklu Tajemství. Poklady minulosti Ateliérů a jejich osobností odhalilo Tajemství filmových 
hvězd, Tajemství Ladislava Smoljaka, Tajemství filmových kaskadérů, Tajemství Jiřiny Bohdalové i 
Tajemství českých pohádek. Poctu Barrandovu pak završil galavečer Královen popu, který stanice uvedla ve 
2. svátek vánoční pod názvem Světla ramp. 

TV Barrandov ve 4. roce vysílání nabídne více zpráv, více zábavy a více života. Naváže přitom na 
úspěch zavedených pořadů. Hudební show To byl náš hit v rámci 16 přímých přenosů najde šestnáct 
nejoblíbenějších písniček různých žánrů i osobností české i světové hudební scény. Zazní například nejhezčí 
duety, největší disco hity, rockové balady, nejoblíbenější folk&country písničky i hity Elvise Presleyho či 
Waldemara Matušky.

Na přání diváků vzniká druhá řada původní reality show Splněné sny, která naplní 17 emocemi nabitých 
pátečních večerů. Svoji třetí řadu zahájí dlouhodobě nejúspěšnější pořad vlastní tvorby Barrandovský 
videostop, oblíbenou filmovou soutěží opět provede Jan Rosák. Důležité informace ze světa šoubyznysu 
opět vyzradí Jitka Asterová v Prominentech a inspiraci do našich kuchyní v nových dílech vnese Radek 
Kašpárek v gurmánském pořadu Co bude dnes k večeři. Pokračovat bude také Politická střelnice, která je 
nejdéle uváděným pořadem stanice. 

Tomio Okamura a Martina Kociánová v novém pořadu Dobrý večer, Česko! přinesou každý všední den 
aktuální informace o dění v tuzemsku. Dobrý večer popřejí Česku poprvé 30. ledna. 

V oblasti akvizice představují programovou nabídku zejména premiéry nových seriálů. Diváci se mohou těšit 
na šestidílný italský seriál Strach milovat nebo vynikající historický seriál Borgia, který se mimo jiné natáčel 
ve Filmových ateliérech Barrandov. 

TV Barrandov začala vysílat před 3 lety, 11. ledna 2009. Projekt odstartoval v 11:01 s ambicí překonat 
ve třetím roce průměrný denní share 5 %, což se týmu vedeném generální ředitelkou Jankou Vozárovou 
podařilo – TV Barrandov si drží pozici 4. nejsledovanější stanice v zemi a dosahuje průměrného podílu na 
sledovanosti 5,2 % v divácké skupině 15+.

Zdroj všech údajů o sledovanosti: ATO Mediaresearch, zásah ve skupině 4 - 9 při týdenním sledování s podmínkou diváka 3 minuty kontinuálně. 

tisková zpráva

TV Barrandov slaví 3 roky vysílání



1. Barrandovský videostop – 5,8 % rat, 14,9 % shr
2. To byl náš hit – 4,2 % rat, 8,9 % shr
3. Tajemství Jiřiny Švorcové – 3,9 % rat, 12,6 % shr
4. Jak bude – 3,6 % rat, 11 % shr
5. Pečeme s láskou – 3,5 % rat, 9,8 % shr
6. Splněné sny – 3,5 % rat, 8,4 % shr
7. Politická střelnice – 3,5 % rat, 11,2 % shr
8. Světla ramp: Pocta Barrandovu – 3,5 % rat, 8,9 % shr
9. České milování – 3,3 % rat, 11,1 % shr
10. Česká hvězda – 3 % rat, 9,1 % shr

1. Pohádka svatojánské noci – 5,9 % rat, 11,8 % shr
2. Barrandovský videostop – 5,8 % rat, 14,9 % shr
3. Poklad na stříbrném jezeře – 5,5 % rat, 16,3 % shr
4. Čarovné dědictví – 5,4 % rat, 11 % shr 
5. Vánoční polibek – 5,4 % rat, 11,8 % shr
6. Žena za pultem – 5,2 % rat, 12,2 % shr
7. Třicet případů majora Zemana – 4,9 % rat, 11,6 % shr
8. Vinnetou – 4,9 % rat, 13,4 % shr
9. Vražedné pochybnosti – 4,4 % rat, 11,7 % shr
10. Obří sopka – 4,4 % rat, 9,5 % shr
11. Zátah – 4,4 % rat, 12,1 % shr
12. Král Drozdí brada – 4,4 % rat, 9,5 % shr
13. Rukojmí v Bella Vista – 4,3 % rat, 12,8 % shr
14. Ještě větší blbec, než jsme doufali – 4,3 % rat, 9,4 % shr
15. To byl náš hit – 4,2 % rat, 8,9 % shr
16. Sudá a lichá – 4,1 % rat, 11,7 % shr
17. Ukradená nevinnost – 4,1 % rat, 8,6 % shr
18. Vinnetou – Rudý gentleman – 4,1 % rat, 14,1 % shr
19. Dokonalý plán – 3,9 % rat, 8,3 % shr
20. Tajemství Jiřiny Švorcové – 3,9 % rat, 12,6 % shr

TOP 10
vlastní tvorba

Nejsledovanější pořady 2009-2011

TOP 20
všechny pořady



Dobrý večer, Česko! Zákulisí 
politických rozhodnutí, vědeckých 
objevů, ekonomických prognóz  
i společenských událostí. Osobnosti 
s názorem v roli moderátorů. 

Moderuje: Martina Kociánová,  
Tomio Okamura

Stopáž: 10 min.

Dobrý večer,
Česko!

od 30/01 každý všední den 19:55

od 30. 1. každý všední den 19:55
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Soutěž nejoblíbenějších hitů po-
kračuje! Hledejte s TV Barrandov 
nejlepší rockovou baladu, disco 
šlágr, letní hit, písničku z českých 
muzikálů anebo evergreen Wal-
demara Matušky. Špičkové hvězdy 
zazpívají v 16 přímých přenosech 
nejslavnější skladby domácích i svě-
tových autorů v nových aranžmá a 

překvapivých seskupeních. To byl 
náš hit nabídne každé pondělí večer 
zajímavé výhry pro diváky a řadu 
výjimečných osobností ze světa 
šoubyznysu, sportu, módy a české 
společnosti.

Témata II. řady: Duety, Disco, Rocko-
vé balady, České muzikály, Světové 

muzikály, Cover verze, Slovenské 
hity, Filmové a televizní pohádky, Folk 
& country, Hity Petra Jandy, Elvise 
Presleyho, Waldemara Matušky, 
Letní hity,…

Moderuje: Petr Vondráček
Počet epizod: 16
Stopáž: 85 min.

To byl náš hit

od 13/02 každé pondělí 20:05

vlastní tvorba

2012



Osudy (ne)obyčejných lidí.  Naděje, 
která neumírá. Sny, které nejsou 
jen výletem do tmy.  To vše je 
součástí druhé série pořadu 
Splněné sny TV Barrandov. Zlatá 
rybka je opět v pohotovosti! 

Napište jí, aby splnila přání tomu, 
kdo si to opravdu zaslouží. Ale 
pracujte v utajení, jinak kouzlo 
zmizí. A my vám pak dokážeme, že 
snít se dá i s otevřenýma očima. 

Moderuje: Jaroslav Mendel a Alena 
Veliká
Stopáž: 60 min.
Počet epizod: 17

Splněné sny

od 02/03 každý pátek 20:05

vlastní tvorba

2012



Písničky hudebního génia si zpívá 
několik generací. Který hit Karla 
Svobody máme nejraději? Portrét 
skladatele Karla Svobody s desítkou 
nejoblíbenějších hitů. Lásko má, já 
stůňu, Jsi můj pán, Lady Carneval 

a další nesmrtelné skladby zazpívají 
Karel Gott, Lucie Bílá, Helena Von-
dráčková, Leona Machálková, Pavel 
Vítek, Marta Jandová a další

Stopáž: 50 min.

Největši hity
Karla Svobody

28/01 21:00

vlastní tvorba

2012



od 07/01 každou sobotu
 
večer
Prominenti
Co prozradily celebrity nejpikantněj-
šího, kam nás vzaly, koho nám ukáza-
ly a před kým se nebály svléknout?! 
To vám prozradí Jitka Asterová.

Moderuje: Jitka Asterová
Stopáž: 35 min.

od 25/02 každou sobotu 

večer
Barrandovský videostop
Vaše nejoblíbenější filmy, legendární 
herci, Váš důvtip, zábava a nezapo-
menutelný Jan Rosák... To je Barran-
dovský videostop! Tři soutěžící se 
utkají o zajímavé ceny a jejich poradci 
z řad známých osobností Vás prove-
dou filmovým a televizním nebem, z 
rukávu vysypou historky z natáčení a 
jen na Vás je, necháte-li se jimi zmást 
či dovést ke správné odpovědi k 
záludným otázkám moderátora Jana 
Rosáka.

Moderuje: Jan Rosák
Stopáž: 40 min

 

od 19/02 každou neděli 

večer
Politická střelnice
Politická střelnice je satirický pořad 
Zuzany Bubílkové vtipně reflektující 
události poslední doby.

Zuzana Bubílková společně se dvěma 
VIP hosty humorně glosuje nejvýživ-
nější politické a společenské kauzy. 
Pořad rovněž přináší skeče, parodické 
výstupy a kuplety reagující na spole-
čenské dění a osobnosti v něm. 

Režie Vojtěch Nouzák
 

každou poslední sobotu v měsíci 

večer
Tajemství
Cyklus společenských dokumen-
tů, které mapují životy a tvorbu 
osobností, odhalují filmové i televizní 
zákulisí, odkrývají svět šoubyznysu. 
Na dosavadní úspěch naváže od 
března série čtyř „Tajemství“. Každou 
poslední sobotu v měsíci ve 22:00.

vlastní tvorba

2012



Byl to Michelangelův a Da Vinciho 
věk, věk osvícených tvořivostí a je-
dinečného intelektuálního úspěchu.  
Ale byl to také věk Machievelliho, 
nekontrolovatelného bezpráví a 
nepřetržité války.  V srdci Vatikánu 
bují rozepře mezi královstvím a 
říší. Vládne muž, jehož jméno se 

stalo synonymem bezohlednosti 
a na jehož panování budou dějiny 
katolické církve vzpomínat jako na 
neslavné kapitoly ze života Rodriga 
Borgia.

Drama/Historický
Francie, Německo, Česko/2011

Režie: Oliver Hirschbiegel, Metin 
Hüseyin, Christoph Schrewe

Hrají: John Doman, Mark Ryder, 
Marta Gastini, Isolda Dychauk, 
Stanley Weber, Assumpta Serna, 
Diarmuid Noyes, Udo Kier a další

Borgia

od března 2012

akvizice

2012



2012
 
Noc s králem
(One Night With The King)
Osudem půvabné Hadassah bylo stát 
se královnou Persie a spasitelkou 
svého lidu. Narodila se obdařena 
nadlidskou krásou. Po smrti svých 
rodičů se dostala do výchovy strýce 
Mordechaje a právě v té době nechal 
perský král Xerxes popravit svoji krá-
lovnu. Brzy se začal cítit osamělý, a 
tak nechal vybudovat harém.  Do něj 
se nakonec dostala Hadassah, která 
i přes všechny nemilosrdné palácové 
intriky králi brzy učarovala natolik, že 
si ji nakonec vzal za ženu...
 
Historický
USA/2006, 118 min
 
Režie: O. Sajbel Michael

Hrají: Dupont Tiffany, Goss Luke, 
Noble John, Sharif Omar, Rhys-
-Davies John, Callis James, O´Toole 
Peter, Lister Tommy

2012

Imigranti
(Crossing Over)
Přistěhovalci z celého světa přijíždějí 
každý den do Los Angeles s nadějí na 
lepší život. Ovšem nemají nejmenší 
ponětí, co za vysněný život budou 
muset zaplatit. Režisér Wayne 
Kramer zkoumá lákavost amerického 
snu a realitu, která na imigranty čeká 
v LA. 

Drama
USA, 2009, 108 min

Režie: Wayne Kramer 

Hrají: Harrison Ford, Ray Liotta, 
Ashley Judd, Jim Sturgess, Cliff Cur-
tis, Summer Bishil, Alice Braga, Alice 
Eve, Jacqueline Obradors, Justin 
Chon, Marshall Manesh, Lizzy Caplan, 
Aramis Knight a další

2012
 
Box
(The Box)
Cameron Diaz je učitelkou na 
soukromé střední škole a její manžel 
James Marsden technikem v NASA. 
Žijí běžným životem na předměstí se 
svým malým synem. U jejich dveří se 
jednoho dne objeví tajemný muž se 
silně znetvořeným obličejem a na-
bídne jim něco, co jim může navždy 
změnit život k lepšímu…

Horor / Sci-Fi / Thriller 
USA, 2009, 111 min

Režie: Richard Kelly 

Hrají: Cameron Diaz, James Marsden, 
Frank Langella, James Rebhorn, 
Gillian Jacobs, Celia Weston, Lisa K. 
Wyatt, Holmes Osborne, Andrew 
Levitas, John Magaro, Jasmine Wal-
tz, Deborah Rush a další

 

2012
 
Milenci
(Two Lovers)
Když se Leonard vrací k rodičům 
po nezdařené sebevraždě, poznává 
dvě zcela rozdílné ženy - tajemnou 
krásku ze sousedství a milou dceru 
rodinných přátel. Volba mezi touhou 
a láskou však není snadná a mohla by 
ho stát život... 

Drama / Romantický
USA, 2008, 106 min

Režie: James Gray 

Hrají: Joaquin Phoenix, Gwyneth 
Paltrow, Vinessa Shaw, Isabella 
Rossellini, Elias Koteas, John Ortiz, 
Moni Moshonov, Marion McCorry, 
Samantha Ivers, Jeanine Serralles

akvizice

2012


