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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

CET 21, provozovatel televizní skupiny Nova, získala od RRTV souhlas ke změně ná-
zvů svých programů. Fanda se může přejmenovat na Nova Action, Smíchov na Nova 
2 a Telka na Nova Gold. Skupina tak chce všechny své stanice spojit svou značkou 
Nova. Více… O

Nova chystá změnu názvů svých kanálů

Fanda, Smíchov a Telka se můžou přejmenovat

Od pondělí 16. ledna začne televize Nova vysílat nový kriminální seriál Specialisté 
(od 20:20).  Od stejného data se ve vysílání Novy objeví i dobrodružná reality show 
Robinsonův ostrov (od 21:30). Nova na jaře nabídne i pokračování seriálu Policie 
Modrava nebo novou řadu show Tvoje tvář má známý hlas. Více… O

Jde o seriál Specialisté a show Robinsonův ostrov

Nova od 16. ledna startuje dvě novinky

Po roce vycházení skončí na českém trhu licencovaný zpravodajský magazín Newsweek, 
jeho prosincové číslo bylo posledním. Nepodařilo se naplnit ekonomické cíle. Do Česka ča-
sopis přivedla společnost MediaRey SE, která je zároveň vydavatelem české verze magazínu 
Forbes. Více… O

Česká verze končí po roce vycházení

Newsweek přestane v Česku vycházet

Prima chystá do vysílání nový detektivní seriál Temný kraj. Hlavní roli v něm ztvární Lukáš 
Vaculík. Seriál by se měl ve vysílání objevit už od ledna 2017 a zahájit v neděli 15. ledna. Vy-
sílat se tak bude v nedělním prime-time, kterému televize už v uplynulých sezónách vyhradila 
detektivní žánr. Více… O

Hlavní roli ztvární Lukáš Vaculík

Prima nasadí detektivní seriál Temný kraj

BigBoard Praha, lídr trhu venkovní reklamy, dokončila akvizici 100% obchodního podílu ve spo-
lečnosti News Advertising. Koupí News Advertising tak získává 90 ploch, zejména formátu 
double bigboard 9,6 x 8,2 m. 15% podíl v News Advertising držel Filip Kec, 85% podíl firma 
Josida. Více… O

BigBoard získává další firmu

BigBoard koupila News Advertising
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Hudební kanál Barrandov Muzika se od 1. ledna změnil na Barrandov Family. Program 
by měl oslovit širší cílovou skupinu. Z pozice společníka stanice rovněž odchází Peter 
Nuňéz, který převádí svůj podíl na Jaromíra Soukupa. Barrandov Family zároveň vstu-
puje na slovenský trh v DVB-T vysílání. Více… O

Jediným vlastníkem stanice je Soukup

Barrandov Muzika se mění na Family

Pokračování vlastnických změn českých médií, další snahy o hledání účinných 
obchodních modelů zejména tradičních médií, rozvoj hybridního televizního vysílání 
či zvyšující se konkurence v online zpravodajství provázely vývoj na mediálním trhu 
v roce 2016. Více… O

Souhrn vývoje mediálního trhu v roce 2016

Mediální trh se i v roce 2016 konsolidoval

Rok 2016 s sebou přinesl rebranding několika zavedených značek, redesign poboček, změny 
komunikačních strategií i zajímavé kampaně. Na trh vstoupily nové značky, jiné odešly. Kromě 
toho mohli letos marketéři využít několika světových sportovních událostí, mezi nimiž dominovaly 
Olympijské hry v Riu. Více… O

Co se loni odehrálo na marketingové scéně?

Hlavní události v marketingu v roce 2016

Albatros Media pokračuje v akviziční expanzi, když podepsala dohodu o převzetí 100% 
obchodního podílu v Nakladatelství Kniha Zlín. Jedná se o třetí významnou akvizici Albatros 
Media v roce 2016. Akvizice přinese Albatros Media zvýšení konsolidovaného ročního obra-
tu na cca 850 mil. Kč. Více… O

Další akvizice nakladatelské skupiny

Albatros Media získala Knihu Zlín

Živé videopřenosy a chatovací roboti výrazně proměňují obsah i způsob komunikace na sítích. Živé 
videopřenosy postupně představily Facebook, Twitter a Instagram. Prvně jmenovaná síť live videu 
přikládá takový důraz, že s vybranými celebritami a mediálními domy uzavřela smlouvy v celkové 
výši 50 milionů dolarů. Více… O

Ohlédnutí za rokem 2016 v sociálních médiích

Trendem sociálních sítí se stalo live video
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Přinášíme přehled reklam, které loni uspěly na mezinárodních festivalech. 

Úspěchy české reklamy roku 2016

Zadavatel: UNHCR
Reklamní agentura: Young & Rubicam 

Kampaň agentury Young & Rubicam pro UNHCR bodovala hned na několika festivalech, 
kromě Cannes Lions také na Golden Drum. Více… O

Sami jsme byli jednou uprchlíci 

Zadavatel: Galerie hl. m. Prahy
Reklamní agentura: Ogilvy & Mather

Upozornit na výstavu režiséra kultovního snímku Moucha neotřelým způsobem se podařilo 
agentuře Ogilvy & Mather. Více... O

Umírající citylight

Zadavatel: Náš grunt
Reklamní agentura: McCann Prague

Kampaň pro síť obchodů Náš grunt byla jediným počinem české reklamy, který na prestižním 
festivalu Cannes Lions dosáhl na zlato. Více… O

Nakupujte tam, kam včely nechodí

Zadavatel: Forbes
Reklamní agentura: Young & Rubicam 

V zahraničí uspěla Young & Rubicam také s kampaní pro časopis Forbes, ukazující, že dobro-
činnost bohatých občas nezná mezí. Více… O

Svět potřebuje více miliardářů

Zadavatel: Škoda Auto
Reklamní agentura: Mustard

Evropský šampionát v kradení jízdních kol si vysloužil nejen nejvyšší ocenění na tuzemských 
ADC Creative Awards, ale ceny posbíral také na Golden Drum a ADCE. Více… O

Netypický evropský šampionát
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Televizní sledovanost o Vánocích 2016

Stanice České televize získaly nejvyšší podíl na sledovanosti v období vánočních a novoročních svátků (24.12.-31.12. 
2016). Jejich celkový podíl na sledovanosti dosáhl v divácké skupině starší 15 let necelých 39 %. Česká televize byla 
nejúspěšnější i v diváckých skupinách 15-54 a 15-69. Pořadem letošního vánočního vysílání byla premiérová pohád-
ka České televize Pravý rytíř, kterou zhlédlo více než 2,7 mil. diváků starších 15 let. V divácké skupině 4+ pohádku 
sledovalo více než 3 miliony diváků, což byl nejlepší výsledek za posledních 15 let. 

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Podíl TV skupin (%), 15-54, celý den, 24.12-31.12. 2016

Podíl TV skupin (%), 15+, celý den, 24.12-31.12. 2016

Podíl TV skupin (%), 15-69, celý den, 24.12-31.12. 2016

TOP pořady vánočního vysílání 24.12.-31.12. 2016

pořad TV datum začátek
rating 15+ 

(tis.)

share 15+ 

(%)

share 15-54 

(%)

share 15-69 

(%)

Pravý rytíř ČT1 24.12. 19:00 2 714 64 66 65

Tři oříšky pro Popelku ČT1 24.12. 20:20 2 560 55 59 56

Slíbená princezna ČT1 25.12. 20:03 1 729 38 36 37

Zázračný nos ČT1 26.12. 20:03 1 706 38 35 38

Novoroční přípitek ČT1 31.12. 0:01:45 1 684 46 39 43

Hymna ČR ČT1 31.12. 0:00:30 1 659 44 38 42

Pelíšky ČT1 24.12. 21:46 1 611 41 49 44

Televizní noviny Nova 26.12. 19:30 1 523 37 37 37

Jak dostat tatínka do polepšovny ČT1 26.12. 17:21 1 508 46 45 46

Silvestrovské Televizní noviny Nova 31.12. 19:31 1 472 38 46 41
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