
1
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 XXII. zimní olympijské hry se budou konat v ruském Soči.

 Největší zimní sportovní svátek světa začíná v pátek 7.2.2014 
slavnostním zahajovacím ceremoniálem a končí v  neděli 
23.2.2014.

 O nejcennější kovy bude soutěžit odhadem přes 5 000 sportovců 
z více než  80 zemí celého světa,  z toho přibližně 100 českých 
reprezentantů.

 Celkem bude rozdáno 302 sad medailí ve 22 sportovních 
disciplínách.

 Po ukončení olympijských her proběhnou již tradičně také 
paralympijské hry v termínu 7.3.-16.3.2014.

 Vzhledem k minimálnímu časovému posunu  (-3 hodiny vůči 
SEČ) se očekává velký zájem českých sportovních i TV fanoušků.

 Hry budou organizovány ve dvou centrech, v pobřežním městě Soči 
a v horském středisku Krasnaja Poljana.

 Olympijský oheň bude zažehnut v antické Olympii 7. října 2013, 
odkud bude dopraven do Moskvy. Předtím než bude 7.2. 2014 
olympiáda zahájena urazí olympijský oheň trasu 65 tisíc km a 
pochodeň ponese na 14 tisíc sportovců.

 Maskoti olympiády se stali: lední medvěd, leopard a zajíc

 Sochi 2014 | Základní informace 
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 vysílání na kanále ČT sport v HD rozlišení

 streaming dalších 5 kanálů on-line a prostřednictvím HbbTV

 velká pozornost věnovaná biatlonu a dalším českým nadějím
 M. Sáblíková, Š. Strachová, L. Bauer, N. Sudová, Š. Pančochová a další

 olympijské studio přímo v místě konání v Soči
 exkluzivní přístup ke sportovcům  (ČT je hlavní mediální partner 

Českého týmu)
 úzký vhled do zákulisí Českého týmu a her
 nejrychlejší program ze ZOH

 Vysílání na kanále ČT sport
 16 dní nepřetržitého olympijského vysílání
 hlavní program v rozsahu 14 hodin denně (v pásmu 6:00–23:00)
 přímé přenosy (vč. úvodního a závěrečného ceremoniálu)
 záznamy (až 60 minut hokeje denně)
 denně od cca 20:00 Denní přehled  shrnující nejzajímavější události 

každého dne
 během dne rychlé přehledy, reportáže, statistiky, aktuální rozhovory, 

soutěže, medailonky atd. v rámci olympijského studia

 Zpravodajství ze všech disciplín na ČT vč. kompletních informací o 
českých sportovcích

 Vysílací práva České televize
 vysílání všech sportů kromě hokeje na volně šířeném kanále (ČT sport)
 vysílání slavnostního zahájení a zakončení ZOH
 až 60 minut denně z hokejových přenosů (záznam)
 pozn.: skupina Nova má vysílací práva na hokej pro volně šířený kanál a 

na ostatní sporty pro předplacený kanál (Nova Sport)
 obdobná situace pro streaming na internetu

 Sochi 2014 | Fakta o vysílání
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 přesný program bude sestaven ve chvíli, kdy pořadatel zveřejní rozlosování 
jednotlivých soutěží

 prioritu v programu dostane česká výprava, dále pak ty nejatraktivnější sporty

 Sochi 2014 | Program
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 Místo konání: Vancouver, Kanada
 Termín: 12.2.-28.2.2010
 Programy: ČT2+ČT4 (celkem odvysíláno 570 hodin v HD kvalitě)

 Celková sledovanost (pokrytí): 78,7% (6.966.000 diváků D15+)
 Průměrné denní pokrytí: 35,6% (3.502.000 diváků D15+)
 Průměrná sledovanost reklamního bloku (D15+):   6,1% (ČT2), 0,8% (ČT4) 

 ZOH ve Vancouveru, stejně jako ostatní velké sportovní události, přinesly výrazné navýšení TV 
sledovanosti, a to i přes časový posun 9 hodin. Program ČT2  dosáhl v době konání her průměrného 
podílu ve výši 16,5%, což byla 3x vyšší sledovanost než v lednu 2010. Pro srovnání, podíl na 
sledovanosti v době konání LOH v Pekingu v r.2008 se pohyboval rovněž kolem 17%. Také program 
ČT4 vykázal vysoké navýšení podílu na sledovanosti, a to z 1,7% v lednu na 4,8%.

 Nejsledovanějším dnem na ČT2 byla středa 24.2.2010 s podílem 27%, kdy byla vysílána mužská štafeta 
v běhu na lyžích na 4x10 km a závod žen v rychlobruslení na trati 5.000 m. ČT2 se stala vůbec 
nejsledovanější stanicí tohoto dne a předčila i Novu (viz graf). Na ČT4 bylo nejsledovanějším dnem úterý 
16.2. s podílem přes 6%.

 Olympiáda přitáhla diváky z cílových skupin, které jsou všeobecně těžce zasažitelné TV reklamou: muži, 
aktivní lidé ve věku 35-44 let, lidé s nejvyšším vzděláním a příjmy.

 V průběhu olympiády bylo odvysíláno celkem 169 reklamních bloků, z toho 94 na ČT2 a 75 na ČT4. 
Hrubý zásah reklamy byl více než 52 miliónů lidí starších 15 let.

Vývoj podílu na sledovanosti v průběhu konání ZOH 2010 (share v %, D15+) 

 Sochi 2014 | Ohlédnutí za ZOH 2010
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 Sochi 2014 | Obchodní nabídka

Reklama

Sponzoring

 Reklamní kampaně jsou realizovány na základě pevného pásmové ceníku.
 Cena 82 000 Kč / 30 sek. reklamní spot.
 Reklamní bloky zařazeny v časech s nejvyšším ratingem (česká účast, medailové 

souboje apod.)
 Stopážové koeficienty dle obchodní politiky.

Termín Vysílací čas Stopáž Kanál
Kapacita 

(ks)
Jednotková 

cena
Sponzoring zahajovacího ceremoniálu 7.2.2014 17:00-23:00 10 sec. ČT sport 2x 5 93 500 Kč
Sponzoring závěrečného ceremoniálu 23.2.2014 17:00-19:30 10 sec. ČT sport 2x 5 68 000 Kč
Sponzoring sportovních přenosů 8.-22.2.2014 06:00-20:00 10 sec. ČT sport 225 46 750 Kč
Sponzoring Denního přehledu 8.-22.2.2014 20:00-23:00 10 sec. ČT sport 75 42 500 Kč
Sponzoring upoutávek - primetime 7.1.-6.2.2014 18:00-23:00 10 sec. ČT1 30 34 000 Kč

ČT2 30 13 600 Kč
ČT sport 90 11 475 Kč

Sponzoring upoutávek - offtime 7.1.-6.2.2014 06:00-18:00 10 sec. ČT1 30 17 000 Kč
ČT2 30 4 250 Kč

ČT sport 90 4 250 Kč

Balíček Termín Vysílací čas Stopáž Kanál Počet
Jednotková 

cena
Celková              

cena
Sponzoring zahajovacího ceremoniálu 7.2.2014 17:00-23:00 10 sec. ČT sport 2 93 500 187 000
Sponzoring závěrečného ceremoniálu 23.2.2014 17:00-19:30 10 sec. ČT sport 2 68 000 136 000
Sponzoring sportovních přenosů 8.-22.2.2014 06:00-20:00 10 sec. ČT sport 45 46 750 2 103 750
Sponzoring Denního přehledu 8.-22.2.2014 20:00-23:00 10 sec. ČT sport 15 42 500 637 500
Sponzoring upoutávek - primetime 7.1.-6.2.2014 18:00-23:00 10 sec. MIX (18x ČT sport, 6x ČT1, 6x ČT2) 30 - 762 450
Sponzoring upoutávek - offtime 7.1.-6.2.2014 06:00-18:00 10 sec. MIX (18x ČT sport, 6x ČT1, 6x ČT2) 30 - 357 000
Reklama spoty ČT Sport 7.2.-23.2.2014 spotlist volitelné ČT sport 800 000

CELKEM 124 4 983 700
sleva - balíček 25%
CELKEM balíček 3 737 775

Balíčková nabídka

Na spoty umístěné v rámci balíčku nebude uplatňována přirážka za druhý produkt. Garance umístění 30% spotů na pozicích 1., 
2., předposlední, poslední bez příplatku. Balíček je možné využít pro dva klienty agentury, rozložení čerpání balíčku mezi klienty 
je v kompetenci agentury (ČT si vyhrazuje právo neschválit klienta v případě nutnosti zachování produktové exkluzivity). 
Rozdělení je nutné sdělit s dostatečným předstihem před zahájením ZOH (3 týdny).
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 Sochi 2014 | Obchodní nabídka

Speciální operace

Opce a další informace

 minipořady, miniformáty;
 využití produktu ve studiu;
 soutěž (SMS, internet);
 Cena se stanovuje individuálně.

 Vydáno 25.09.2013.
 Opce na obchodní nabídku pro partnery Mezinárodního olympijského výboru 

(TOP), partnery pořadatelského výboru Sochi 2014 (OCOG) i partnery Českého 
olympijského výboru (NOC) se poskytuje na dobu 30 pracovních dnů.

 Obchodní nabídka na Internet a nová média je vydávána samostatně.
 Všechny ceny v nabídce jsou uvedeny bez DPH.

 Sochi 2014 | Kontakty

Marek Klain
 T: 261 137 460
 M: 602 795 325
 E: marek.klain@ceskatelevize.cz

Jan Bílek
 T: 261 137 526
 M: 602 120 589
 E: jan.bilek@ceskatelevize.cz

Jiří Matoušek
 T: 261 137 442
 M: 739 524 490
 E: matousek.jiri@ceskatelevize.cz
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