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V Aktuálně.cz se v září intenzivně pracovalo na 
videoobsahu: Kromě žurnalistiky nabízí také satiru, 
artové reportáže či netradiční portréty 
 
Aktuálně.cz neustále rozšiřuje nabídku videoobsahu a kromě kvalitní žurnalistiky se 
zaměřuje i na nové žánry. Na začátku září byly spuštěny pořady TOP SEKRET 
a Extrémní letiště a 27. 9. odstartoval pořad Exkluzivní rezidence. 
 
„Chceme publiku Aktuálně.cz a IHNED.cz nabídnout více výběrových pořadů nabízejících          
obsah, který jinde na mediálním trhu neuvidí. Kvalitní žurnalistiku DVTV proto doplňujeme            
o žánry jako satira, artová reportáž nebo netradiční portrét,“ říká vedoucí multimediálního           
hubu Economie Filip Černý. 
 
„Poptávka našich čtenářů po zajímavém videu stále roste a jsem velmi rád, že na ni               
dokážeme velmi pružně a zajímavě reagovat,“ říká šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka.  
 

● Vlajkovým projektem je satirické divadlo s pracovním názvem TOP SEKRET. Soubor 
Vosto5 se v něm každých 14 dní vydává za kulisy současné politické scény, ale také 
významných událostí českých dějin. 

● První reportáže již přinesl Lukáš Landa a jeho pořad Zaostřeno, na němž spolu 
s reportérem, dříve známým z ČT, pracují nejlepší investigativní redaktoři Economie. 

● Diváci seriálu Extrémní letiště se mohou těšit na 14 dílů, které přinášejí záběry jako 
z pilotova divokého snu. Nejkratší dráhy, největší sklony, nejsilnější větry, to vše na 
vlastní oči. 

● Dne 27. 9. odstartoval první z 12 dílů seriálu Exkluzivní rezidence, portrétující 
architektonická díla, která se rychle stala ikonou i etalonem. V hledáčku kamer jsou 
rodinné vily z Rakouska, Německa, Itálie a Čech posledního desetiletí. Pořad bude 
publikován na IHNED.cz a Aktuálně.cz.  

● Pro Hospodářské noviny vzniká v multimediálním hubu také seriál rozhovorů 
s významnými osobnostmi českého byznysu. Redaktor se s nimi bude setkávat při 
jejich nejoblíbenějším sportu, takže na tenise, na józe či u koní. 
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https://www.aktualne.cz/
https://video.aktualne.cz/top-sekret/
https://video.aktualne.cz/z-domova/prezident-zeman-uvazuje-o-koupi-pozemku-cloveka-ktery-obchod/r~31f321cec56311e899900cc47ab5f122/
https://video.aktualne.cz/extremni-letiste/
https://video.aktualne.cz/exkluzivni-rezidence/
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