Petr Dvořák: Dětský kanál má budovat příslušnost dětí
k Česku
Události na ČT1 by se měly odlišovat od toho, co přes den vysílá zpravodajská ČT24 a
Jednička by měla dostat jasný řád. V ČT nemá proběhnout žádné velké propouštění ani nemá
dojít k navyšování koncesionářských poplatků. Šest týdnů po svém zvolení odkrývá generální
ředitel České televize Petr Dvořák první představy o tom, jak by měla Česká televize pod jeho
vedením vypadat. "Neočekávám žádné obrovské kostlivce, chci se ale poučit z chyb
předchůdců," říká v exkluzivním rozhovoru bývalý ředitel televize Nova.
Je podle vás důležité, aby měl ředitel ČT podporu politiků?
Myslím, že ano. Otázka je, co se myslí slovem podpora. Může mít jak negativní, tak pozitivní
nádech. Ze strany většiny velkých politických stran jsem slyšel požadavek, aby byla ČT pokud
možno co nejvíc vyvážená, spravedlivá vůči všem a aby byla pozitivní vůči politice jako
fenoménu. To znamená, že se ČT nebude snažit politiku znevažovat, nebude se tvářit, že
politika není potřeba, že politici jsou pouze lidé, kteří nic nedělají nebo se hádají a nejsou
důležití pro společnost. Myslím si, že jsem byl připraven a schopen to akceptovat, protože si
myslím, že je to tak správně.
Jak to chcete garantovat?
Myslím si, že za mého působení bylo zpravodajství na Nově vnímáno velmi vyrovnaně a
vyváženě - zkušenost tedy mám. A politikům tehdy stačilo, když jsem jim řekl, že budu chtít,
aby zpravodajství v ČT fungovalo v budoucnu stejně vyváženě jako na Nově.
Jak v tomto požadavku obstojí třeba rok stará reportáž pořadu 168 hodin o rozcvičce
prezidenta Václava Klause před novoročním projevem?
Zrovna tahle konkrétní věc byla ukázkou nefér jednání. Dokonce jsem si zjišťoval, jak takhle
kauza vznikla - v rámci přípravy na projev prezidenta zůstala v jeho kanceláři samotná
kamera o které pan prezident nevěděl, že je zapnutá.
A co slavná krádež pera na státní návštěvě?
To je trochu jiná kauza. Tam pan prezident věděl, že ho kamery natáčejí, a měl se podle toho
chovat.
Uvažoval jste se o tom, že se bude upravovat etický kodex televize. Co se v něm bude
měnit?
Myslím, že ho není třeba měnit, stačí změnit pouze jeho vnímání. Chci, aby novináři věděli,
že mají určitou morální odpovědnost, a aby se podle toho chovali.
Nakolik bude ČT v budoucnu poskytovat prostor tiskovým konferencím politických stran?
To má navrhnout nové vedení zpravodajství. Souboj o mediální prostor bude mezi politiky
vždycky a bude vždy gradovat před takovými událostmi, jako jsou volby. Nemyslím si ale, že
je nutné, když se k nějaké kauze vyjádří jedna strana, aby se k tomu samému hned vyjádřila i
druhá. To je o nastavení balance, nikoliv o počtu minut.

Jaké změny ve zpravodajství chystáte?
Rád bych dostal pod jednu střechu zpravodajství a publicistiku. Také bych chtěl, aby
zpravodajství dokázalo odlišit práci pro ČT24, a aby Události nebyly jen další zpravodajskou
relací ČT24. Podle mého názoru neplatí, že divák, kterého zprávy zajímají, si pustí ČT24 a
divák, kterého nezajímají, si zprávy stejně nepustí. Události mají sloužit právě těm divákům,
kteří potřebují zprávy jednou denně.
Jak by měly podle vás vypadat?
Teď se na veřejnosti začaly řešit barevné týmy redaktorů. To je ale jen začátek diskuse o tom,
jak by měl vypadat správný redaktor pro ČT24 a pro Události. Dnes ty barvičky nikomu
nezaručují na věky žádnou jistotu. Chceme udělat poměrně komplexní personální audit a
zjišťovat, jak na tom jsou ti lidé odborně i lidsky. Speciálně televizní zpravodajství je stresová
disciplína, která vyžaduje umět se rozhodovat velmi rychle, stejně jako odhadnout důležitost
informace.
V médiích se teď neustále řeší, co bude s Večerníčkem, který Událostem předchází. Už jste
vyřešili, kam jej přesunete?
Zůstane ve stejnou dobu, otázka je, na kterém bude kanále. Pokud se nám podaří
nastartovat dětský kanál, tak potom dává velkou logiku, aby byl Večerníček právě jeho
součástí.
Proč je podle vás dětský kanál tak důležitý?
Protože děti dnes nemají moc přístup k pohádkám a obecně k dětské tvorbě, která by v nich
budovala nějakou příslušnost k České republice. Všechny kabelové nebo satelitní dětské
kanály jsou většinou zaplněny levnými produkty, jako jsou japonské animované příšernosti.
Na takovém kanálu ČT bych navíc nechtěl vysílat reklamu.
Kritici toho nápadu říkají, že by se neměly vymýšlet dětské kanály, ale spíš to, jak děti od
televize dostat třeba ke sportu.
To je ale nesmysl, který je třeba vyvrátit. Televize přece nemůže řešit návyky běžné české
rodiny. Jestliže mi statistika říká, že se dítě dívá na televizi průměrně dvě hodiny, tak se přece
nebudu snažit děti od obrazovky odehnat.
Už víte, kdy by tento kanál mohl vzniknout?
Ještě ne. Jsem tady šest týdnů a přiznám se, že jediné, co jsem zatím ve vztahu k dětskému
kanálu udělal, je, že jsem si nechal vytáhnout seznam archivních věcí, které by byly možné
využít. V lednu si pak musíme sednout a připravit analýzu, zda a kdy jsme schopni tento
kanál spustit.
Už víte, s jakým objemem peněz budete příští rok hospodařit?
Na rozpočtu teď pracujeme a předpokládám, že nejpozději v polovině prosince ho budeme
prezentovat Radě ČT.
Budete čerpat z rezervního fondu?

Fond televizních poplatků je takové podivné téma, všichni se snaží tvářit, že je hřích do něj
sahat. Vznikl přece proto, aby se z něj financovala běžná činnost televize. Pokud se
rozhodneme startovat nové formáty a nedosáhneme na ně z běžného cash flow, pak
sáhneme do fondu. Radě předložím v rámci pětileté koncepce možná ne jednu, ale dvě
varianty. Jedna bude víc při zdi a druhá více rozvojová. Pak se dohodneme, jakou cestou se
vydáme.
Počítáte s tím, že bude třeba navyšovat koncesionářské poplatky?
Minimálně do poloviny, ale možná až do konce mého funkčního období to rozhodně třeba
nebude. Nedokážu nicméně predikovat, jak se bude chovat ekonomika, nevím, co udělají
ceny energií. Pokud by se třeba zdražily o padesát procent, pak mi peníze budou chybět a
budu to muset řešit.
Jak jste pokročil s audity?
Nechci jít nějak extrémně hluboko do minulosti, pro televizi je důležitá budoucnost.
Obrovské kostlivce nečekám. Chci vědět, nakolik jsou všechny smlouvy, které televize
uzavřela, výhodné. Zda je nutné plnit všechny závazky, nebo z nich za nějakých podmínek
vystoupit a jak rozumné jsou rozpočty jednotlivých pořadů, které jsou ve výrobě nebo se
připravují. Určitě budeme chtít více tendrovat, některé nákupy a výdaje slučovat dohromady,
abychom dostávali větší slevy.
Plánujete, že byste zveřejňoval náklady na pořady v ČT?
Ne, protože tím by se ČT dostala do totální konkurenční nevýhody vůči komerčním
provozovatelům televizního vysílání. V momentě, kdy to zveřejníme, se nám nebude dařit
vyjednávat slevy.
Poskytnete tyto informace radě, pokud je bude vyžadovat?
Nemám problém jí tyto informace sdělit, ale na uzavřeném jednání.
Plánoval jste vznik producentských center. Už máte konkrétní představu, kolik by jich mělo
být a kdo by je měl řídit?
V průběhu příštího týdne bychom měli mít na stole nějaké finální řešení. Mým záměrem je,
abych na pozice šéfů producentských skupin byl schopen vypsat otevřené tendry. Chci, aby
se o tu pozici měl šanci ucházet jak zaměstnanec ČT, tak případně i někdo zvenku. Chci totiž
nejlepší kvalitu.
Platí to i pro tvůrce, například scenáristy? Budete chtít spíše interní spolupracovníky, nebo
externí?
Chtěl bych zkusit formu aktivní dramaturgie, jít aktivně vstříc tvůrcům, ukazovat jim, jaká
témata bychom chtěli otvírat, jaké typy televizních produktů nás zajímají, oslovovat externí
producenty. A taky jít do odborných škol a zkusit navázat spolupráci tak, abychom si už tam
vytipovali talenty a dokázali jsme je přitáhnout sem.
Velkým tématem výběru nového ředitele byla otázka, co s Jedničkou, "vlajkovou lodí"
televize. Vy už víte, jak ji proměnit?

Důležité je dát jí řád. Jestliže divák bude vědět, co se v jakých časových pásmech vysílá, a
televize nebude třeba i kvůli konkurenci přehazovat program a bude si držet svoji filozofii,
pak jen to samo o sobě může přinést významnou změnu. Určitě se změní práce s grafikou, se
selfovými bloky, ale tomu se budu věnovat v průběhu jara.
Narazil jste v televizi na někoho zbytečného?
Nejsem příznivcem masivního propouštění. Zbavovat se lidí je to nejdražší, co může televize
udělat. Technických a odborných profesí je málo, efektivnější je lidem ukázat možnost
profesního růstu, případně je přeškolit, než je propustit, dát jim odstupné a za půl roku si
uvědomit, že je potřebuju a složitě je hledat na trhu.

Chci vědět, nakolik jsou všechny smlouvy, které televize uzavřela, výhodné. A jak rozumné
jsou rozpočty jednotlivých pořadů.

Petr Dvořák: * 7. září 1964 Vystudoval technickou kybernetiku na ČVUT. Na University of
Chicago v USA získal titul MBA. Po roce 1989 založil agenturu B.I.G. V roce 1999 vstoupil do
skupiny PPF, kde byl odpovědný za rozvoj Expandia banky, dnešní eBanky. PPF odstartovala
Dvořákovu kariéru ve světě médií, když v roce 2002 převzala vedení televize Nova. Dvořák se
stal jejím ředitelem v roce 2003 a zůstal i poté, co PPF v prosinci roku 2004 televizi prodala
původním investorům ze společnosti CME. Z vedení Novy odešel v červenci 2010 na pozici
viceprezidenta pro vysílání skupiny CME. 21. září 2011 byl zvolen Radou České televize do
čela ČT.

