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DIGITÁLNÍ FOTOBANKA JE VÝKLADNÍ SKŘÍNÍ RE-
DAKCE OBRAZOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ ČTK, PRO-
TOŽE V SOBĚ SOUSTŘEĎUJE NEJEN VEŠKEROU 
SOUDOBOU PRODUKCI, ALE OBSAHUJE I HISTORIC-
KY MIMOŘÁDNĚ CENNÉ OBRAZOVÉ DOKUMENTY. 

Zatímco ČTK vznikla 18. října 1918, její tehdejší „fotografické 
oddělení“ se začalo rozvíjet až od poloviny 20. let minulého 
století. Nicméně od prvopočátků začala obrazová redakce 
dokumentovat všechny významné události jak v Československu, 
tak i v zahraničí. Činnost redakce nebyla po celou dobu svého 
trvání až do dnešních dnů přerušena, a tak svým způsobem 
unikátní sbírka fotografií je kontinuálně a víceméně systematicky 
doplňována. 

Doslova o štěstí v neštěstí se dá hovořit, že ČTK nepřišla o již 
rozsáhlý fotoarchiv, když byla na konci druhé světové války 
budova agentury bombardována a následným požárem do značné 
míry poškozena. Archiv byl po dobu války totiž přemístěn na 
Vinohrady. 

Je třeba zdůraznit, že elektronická fotobanka, která nyní 
čítá kolem 600.000 fotografií, je přes svůj rozsah stále jen 
úzkou výsečí fotoarchivu, který na klasických filmových 
materiálech - skleněných deskách, negativech a diapozitivech 
- obsahuje přes pět milionů fotografií. Opakovaně našim 
klientům připomínáme, že když nenajdou hledanou fotografii v 
databance, není třeba házet flintu do žita, nýbrž zatelefonovat 
či poslat e-mail do fotodokumentace. Fotografie může být 
nalezena v klasické papírové kartotéce, která je dodnes funkční 
a velmi frekventovaná. Takto vyhledaná fotografie je poté ihned 
začleněna do fotobanky.

Fotobanka je vedle denního  fotoservisu aktualit nejsledovanějším 
produktem obrazové redakce. Pro lepší orientaci je rozdělena do 
několika oddílů:

       FOTOAKTUALITY

       FOTOARCHIV

       KALEIDOSKOP

       MÓDA

       ILUSTRAČNÍ FOTO

       ENGLISH OFFER. 

Kaleidoskop je obrácen především ke společenským magazínům, 
English Offer je veden v angličtině a slouží především 
zahraničním klientům, Ilustrační foto je nejnovější oddíl a zatím 
nepříliš početný, nicméně každodenně doplňovaný a měl by 
se stát užitečným pomocníkem zejména pro grafiky při tvorbě 
koláží a grafů.
 
Fotobanka je den co den obohacována nejen o produkci našich 
fotoreportérů, kteří jsou rozmístěni po celé republice, ale i o 
nejzajímavější fotografie z několika zahraničních fotoagentur, 
s nimiž obrazová redakce tradičně spolupracuje. Dalším 
významným zdrojem přírůstků jsou externí spolupracovníci, 
kterých je  více než sto a které ČTK prostřednictvím fotobanky 
zastupuje při prodeji jejich snímků. Vedle tak zvučných jmen 
jako jsou František Drtikol, Jaroslav Kučera, Pavel Vácha, 
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Liba Taylorová nám byly svěřeny do péče prakticky celé archivy 
takových fotografů, jako je Jan Halaška  nebo Karel Kestner. 
Důmyslný software fotobanky velmi přesně eviduje jakoukoliv 
manipulaci s každou fotografií, a tudíž dovoluje zcela korektní 
vyrovnání se  zastupovanými autory.
 
Naší ctižádostí je jednak stále intenzivnější převod klasických 
fotografií z archivu do digitálního prostředí Infobanky a zároveň 

rozšiřování zdrojů fotografií, aby nabídka byla co nejširší a tematicky 
rozmanitá. Vedle zastupování a nákupů se snažíme získávat fondy 
z pozůstalostí a naši dokumentaristé brousí po antikvariátech, 
aby získali  fotografie, které případně schází k úplnosti archivu.

Přes veškerou péči, kterou organizaci a provozu Fotobanky ČTK 
věnujeme, jsme si vědomi, že je stále co zlepšovat, a proto s 
potěšením přivítáme každou vaši připomínku či podnět, které by 
vedly k co nejvyšší zákaznické spokojenosti.           

Dceřiná společnost Neris se připravuje na olympiádu
LETOŠNÍ LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V ATÉNÁCH BUDOU 
PRO NERIS, DCEŘINOU SPOLEČNOST ČTK, DALŠÍ PŘÍ-
LEŽITOSTÍ PRO TVORBU SPECIÁLNÍCH DATOVÝCH 
A ZPRAVODAJSKÝCH PRODUKTŮ PRO ČESKÉ MOBILNÍ 
OPERÁTORY. 

Součástí nabídky Neris bude tradičně široký rejstřík služeb krátkého 
textového zpravodajství (SMS). Nebude mezi nimi chybět průběžné 
SMS zpravodajství z nejdůležitějších akcí olympiády ani informace 
ze všech nejvýznamnějších sportů s důrazem na ty, kde má Česká 
republika ambice na medailové umístění.

Rozšířené multimediální zpravodajství (MMS) bude zahrnovat tex-
tový a obrazový servis o  nejdůležitějších akcích na všech olympij-
ských sportovištích i o událostech, které olympijské hry doprovázejí 

v zákulisí, v politické sféře nebo v oblasti bezpečnostní. Wapové 
služby pro mobilní telefony budou kromě širokého olympijského 
zpravodajství zahrnovat i tabulky medailistů a pořadí národů, prů-
běžné tabulky kolektivních sportů a další datové soubory.

Neris je dodavatelem zpravodajství pro všechny tři české mobilní 
operátory. Kromě zpravodajství z OH v Aténách pro ně v letošním 
bohatém sportovním roce připravila speciální kolekci služeb i ze 
světového hokejového šampionátu v Praze a Ostravě a z fotbalové-
ho mistrovství Evropy v Portugalsku.

Konkrétní zpravodajské produkty budou uživatelům k dispo-
zici standardní objednávkovou cestou přes wap, web a SMS 
jednotlivých operátorů. 
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Zleva český triatlonista Jan Řehula s bronzovou medailí, vítěz Simon 
Whitfield z Kanady a druhý Staphan Vuckovic z Německa na stupních 
vítězů 17. září 2000 na olympijských hrách v Sydney.

Snadné vyhledávání ve Fotobance podle zadaných kritérií přes internet umožňuje 
uživatelský přívětivé prostředí Infobanky ČTK.

ČTK byly svěřeny prakticky celé archivy 
věhlasných fotografů.
Autoři fotografií: 1. František Drtikol, 2. Líba 
Taylorová, 3. Jaroslav Kučera, 4. Karel Kestner
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Představujeme služby ČTK - tentokrát databázi Sporty a Fotbal
KROMĚ SPORTOVNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ MÁ ČTK VE 
SVÉ NABÍDCE PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O INFORMA-
CE SE SPORTOVNÍ TEMATIKOU PŘIPRAVENY TAKÉ 
PODROBNĚJŠÍ ÚDAJE A STATISTIKY, KTERÉ JSOU 
OBSAŽENY V DATABÁZÍCH SPORTY A FOTBAL.

•  DATABÁZE SPORTY 
- průběžně aktualizovaná databáze obsahující téměř 2500 dokumen-
tů s údaji o sportovním dění v ČR a ve světě. Naleznete zde přehledy 
mistrů světa, Evropy a ČR v jednotlivých sportech, výsledky dalších 
vrcholných mezinárodních soutěží, vývojové tabulky světových a 
českých rekordů či statistické přehledy. Vybírat můžete z více než 
75 sledovaných sportů, včetně mladých, dynamic-
kých a okrajových disciplin.

•  DATABÁZE FOTBAL
 - užitečný nástroj pro každého, kdo potřebuje podrobné údaje o 
českém i zahraničním fotbale. Ve srovnání s veřejně přístupnými 
zdroji v ní klienti naleznou mnohem podrobnější a komplexnější in-
formace a především v ní mohou vyhledávat podle kritérií, která jim 
nejvíc vyhovují. Je zaměřena na evropský fotbal a obsahuje základní 
údaje o všech reprezentačních mužstvech a o více než 10 000 hrá-
čích, kteří se od roku 1994 objevili v reprezentačním týmu některé z 
52 členských zemí UEFA. Dále je zde zahrnuto 25 fotbalově nejvý-
znamnějších mimoevropských zemí - všech, které se od roku 1994 
účastnily mistrovství světa ve fotbale. Část nazvaná Fotbal - liga 
přináší podrobné informace o české fotbalové lize od jejího vzni-
ku  v roce 1993, základní údaje o všech ligových hráčích, přehledy 
vzájemných zápasů a mnoho dalších statistických údajů, které mají 
velké využití v každodenní novinářské práci i v publicistice.  

Roman Šebrle při skoku o tyči 7. března 2004 na atletickém halovém mistrovství 
světa v Budapešti.

Američanka Michelle Kwanová během exhibice uspořádané 
28. března na závěr mistrovství světa 
v krasobruslení v Dortmundu.

Tomáš Rosický s Holanďany Edgarem Davidsem vlevo a Clarencem Seedorfem 
vpravo v průběhu zápasu skupiny D na mistrovství Evropy ve fotbalu Euro 2004 
19. června 2004 v Portugalsku.

Databáze umožňují jednoduchý přístup k informacím, snadný export a rychlé 
zobrazování. Práci s databázemi můžete po dohodě s obchodním oddělením ČTK 
nezávazně vyzkoušet.
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V případě, že Newsletter ČTK nechcete dostávat, uveďte prosím danou skutečnost v odpovědi na tento e-mail (newsletter@ctk.cz).  
Naopak, víte-li o někom, kdo má o náš newsletter zájem, rádi ho zařadíme do našeho adresáře.

Česká tisková kancelář, Opletalova 5–7, 111 44 Praha 1, tel.: +420 222 098 263, +420 222 098 111, fax: +420 224 230 256, e-mail: obchodni@ctk.cz

Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu nebo jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK zakázáno. 
Copyright (2004) Česká tisková kancelář (ČTK) – všechna práva vyhrazena
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Neposílejte nám e-maily v HTML formátu
STEJNĚ JAKO VŠECHNY SPO-
LEČNOSTI VYUŽÍVAJÍCÍ PRO KO-
MUNIKACI SE SVÝMI PARTNERY 
ELEKTRONICKOU POŠTU SE I MY 
SNAŽÍME O ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ MAXI-
MÁLNÍ BEZPEČNOSTI, SPOLEHLI-
VOSTI A ÚČINNOSTI. 

ČTK uplatňuje několikastupňový systém ochrany emailové ko-
munikace. Tento systém mimo jiné zahrnuje i detekci a preven-

tivní odstraňování potenciálně nebezpečných zpráv a jejich částí. 
Mezi ně patří vedle příloh ve formě spustitelných souborů také 
varianty zpráv ve formátu html, které mohou obsahovat auto-
maticky spouštěné  skripty.  Pokud nám tedy posíláte emaily 
a používáte formát html, ujistěte se prosím, že Váš systém zá-
roveň odesílá také čistě textovou variantu zpráv. V opačném 
případě hrozí, že adresát se k Vámi poslané informaci vůbec 
nedostane. O této skutečnosti navíc vzhledem k častému zne-
užívání html mailů spammery bohužel ani nemůžeme odesila-
tele informovat.

Divadlo v podzemí ČTK
V REKONSTRUOVANÝCH PODZEMNÍCH PROSTORÁCH 
BUDOVY ČTK V PRAZE V OPLETALOVĚ ULICI OD 
DUBNA PŮSOBÍ DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO. 
DŘÍVE ZDE SÍDLILO NAPŘÍKLAD DIVADLO HUDBY.

Radek Brzobohatý zde v dubnu zahájil provoz svého divadla úspěš-
nou hrou Donalda Churchilla Chvilková slabost, ve které na těch-
to „prknech“ vystupoval společně s Hanou Maciuchovou již v 60. 
letech. Nevrátil se sám, ale s celou rodinou. Herečka a manželka 
Radka Brzobohatého Hana Gregorová působí jako produkční a ma-
nažerka společnosti, dcera Rolla se stará o přilehlou restauraci a syn 
Ondřej píše hudbu k inscenacím.

Divadlo chystá nová vlastní představení, svůj repertoár ale obohatí 
také o pořady pro děti, besedy, koncerty a budou zde hostovat sou-
bory ze zahraničí.
 

Radek Brzobohatý také přiložil ruku k dílu při dokončování rekonstrukce divadla.

Z divadelní hry "...nebylo by libo Nobela?"

Z divadelní hry "Chvilková slabost"


