
Programová skladba  

XXIII. zimní olympijské hry Pchjongčchang / 9.-25.2.2018 
I přes velké změny na poli sportovních práv, kdy olympijská práva pro evropský trh koupila Discovery 
Communications pro svoje placené kanály Eurosport, se Česká televize mohla pyšnit kvalitním vysíláním ze 
zimních olympijských her 2018. Divákům jsme na programu ČT sport zprostředkovali všech 13 disciplín – 
klasické lyžování, sjezdové lyžování, akrobatické lyžování, krasobruslení, rychlobruslení, short-track, 
snowboarding, curling, biatlon, saně, boby, skeleton a samozřejmě i hokejový turnaj. 190 hodin premiérového 
vysílání, které jsme měli k dispozici, jsme zaměřili prioritně na „českou stopu“. Fanouškům českého sportu tak 
neuniklo nic podstatného. Důležitou součástí olympijského vysílání byl pořad “Velký přehled“, který 
sumarizoval nejpodstatnější okamžiky právě skončeného olympijského dne. Diváci ČT měli znovu každý den 
možnost sledovat zimní olympijské hry plných 24 hodin.  
 
Česká stopa 

 2 zlaté medaile / Ester Ledecká – lyžařský superobří slalom + snowboardový paralelní obří slalom  
 2 stříbrné medaile / biatlonista Michal Krčmář ve sprintu a rychlobruslařka Martina Sáblíková v závodě 

na 5000m 
 3 bronzové medaile / biatlonistka Veronika Vítková ve sprintu, Eva Samková ve snowboardcrossu a 

rychlobruslařka Karolína Erbanová v závodě na 500 m 
 

Název Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 
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průměr 
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průměr 
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průměr 

Celkový 
Reach 
[000] 

ZOH 2018 - přímé přenosy, záznamy, sestřihy 208 hodin 33 minut 3,7 321 27,94 5926 

ZOH 2018 - Velký přehled 17 hodin 37 minut 2,5 218 6,91 3050 

 
 
XVI. všesokolský slet 2018 / 2.-8.7.2018 
V červenci roku 2018 jsme opět ztvárnili jednu z našich největších sportovně-společenských akcí, která se koná 
vždy jednou za šest let. Vysílání věnovaná XVI. Všesokolskému sletu znovu potvrdila popularitu této 
nezaměnitelné události u našich diváků. Na programech ČT1, ČT2 a ČT sport jsme připravili vysílání, které 
kompletně mapovalo všechny důležité sletové okamžiky. Od prosince 2017 jsme na program ČT sport zařadili 
Sokolský zpravodaj, který mapoval přípravy XVI. všesokolského sletu. Z těchto pořadů byl navíc pořízen i 
unikátní dokument, který sledoval přípravy a sletovou účast jedné sokolské rodiny napříč generacemi.  
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XVI. všesokolský slet 2018 8 hodin 9 minut 2,3 198 10,05 1489 

Sokolský zpravodaj 2 hodiny 30 minut 0,3 25 2 465 

Československé sportovní století 42 minut 0,3 22 1,69 132 

 
Atletika 
 
Halové MS Velká Británie / 2.-4.3.2018 
Tradičně do sportovního vysílání České televize patří šampionáty z atletiky. Halové MS bylo doprovázeno 
komentářem přímo z dějiště šampionátu. Na místě jsme tradičně měli i reportážní štáb zprostředkující ohlasy 
českých i zahraničních atletů bezprostředně po dokončení jejich soutěží. 

 



Česká stopa 
 zlato / Pavel Maslák – běh na 400 m 
 bronz / Tomáš Staněk – vrh koulí 
 5. místo / Eliška Klučinová – pětiboj 
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Atletika: Halové MS 2018 20 hodin 40 minut 2,3 199 7,36 1857 

 
ME Německo / 7.-12.8.2018 
24. evropský šampionát se konal na olympijském stadionu v Berlíně. Na programu ČT sport jsme odvysílali 
kompletní program v přímých přenosech. Celé vysílání bylo doplněno studiem přímo s dějiště šampionátu. Díky 
přenosové technice, kterou jsme si do Berlína přivezli, jsme mohli pro diváky programu ČT sport vytvořit 
unikátní přenosy se zdůrazněním účasti naší reprezentace a záběry speciálních kamer sledujících především 
české závodníky.  
 
Česká stopa 

 stříbro / Anežka Drahotová – chůze na 20km 
 stříbro / Nikola Ogrodníková – hod oštěpem 
 bronz / Eva Vrabcová Nývltová - maraton   
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Atletika: ME 2018 Berlín 53 hodin 28 minut 1,9 161 9,39 2 005 

 
Atletické vysílání na programu ČT sport je opravdu široké. Divákům nabízíme veškeré domácí atletické 
šampionáty (ve víceboji, v hale, půlmaratonu, v chůzi, atd.), již tradičně patří na obrazovky ČT sport ostravská 
Zlatá tretra i prestižní atletické mítinky jako je Memoriál Josefa Odložila nebo halový Czech Indoor Gala, dále 
pak také dálkové běhy ze série RunCzech a přenosy z prestižní Diamond League. V roce 2018 zavítal do Ostravy 
také Kontinentální pohár - druhá nejvýznamnější soutěž IAAF, pořádaná vždy jednou za čtyři roky. 
 
Kontinentální pohár Ostrava 2018 / 8. – 9.9.2018 
V roce 2018 hostila Ostrava Kontinentální pohár. Jedná se o týmovou soutěž, kde proti sobě soutěží atletické 
celky Evropy, Ameriky, Afriky, Asie a Oceánie. Za každý tým soutěží vždy 2 ženy a 2 muži. 
 
Česká stopa 

 5. místo / Jakub Vadlejch – hod oštěpem 
 6. místo / Simona Vrzalová – běh na 1500 m 
 6. místo / Tomáš Staněk – vrh koulí 
 Tým Evropy skončil na celkovém 2. místě 
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Atletika: Zlatá tretra 2018 5 hodin 10 minut 1,7 143 5,69 675 

Běh: Volkswagen Maraton Praha 5 hodin 35 minut 0,7 59 4,3 267 

Atletika: Diamond league 31 hodin 29 minut 1,1 92 4,56 1657 

Atletika: MČR 2018 Kladno 3 hodiny 10 minut 1,2 106 6,89 366 

Atletika: Kontinentální pohár 2018 Česko 7 hodin 37 minut 1,8 152 10,94 746 

 
MS juniorů v moderním pětiboji / 4.-5.8.2018 
 Světový šampionát v moderním pětiboji juniorů hostilo v roce 2018 Kladno. Na programu ČT sport 
jsem z obou dnů vysílali přímé přenosy. 
 
Česká stopa 

 6. místo / Martin Vlach – soutěž mužů 
 8. místo / Karolína Křenková – soutěž žen 

 
Cyklistika 

Pro fanoušky cyklistiky zařazujeme každý rok do vysílání kompletní soubor světových šampionátů – MS 
v silniční cyklistice, MS i SP v dráhové cyklistice, MS i SP horských kol a MS i SP v cyklokrosu. Mimořádný divácký 
ohlas má každoročně proslulá Tour de France, která je vždy doplněna studiem a denními sumáři. Všechny tyto 
události vysíláme v přímých přenosech a doplňujeme je závěrečným sestřihem nebo studiem přímo z místa 
dění. V cyklistickém programu pro rok 2018 nechyběli ani přenosy a sumáře z klasických cyklistických závodů, 
jako jsou La Flèche Wallonne, Paříž – Roubaix, Liège – Bastogne – Liège a další. 
 
Horská kola: MS Švýcarsko / (7. – 9.9.) 

23 českých bikerů se představilo na devětadvacátém mistrovství světa horských kol ve švýcarském 
Lenzerheide a diváci české televize byli opět u toho. 
 
Česká stopa 

 18. místo / Jitka Škarnitzlová – závod cross country 
 16. místo / Ondřej Cink – závod cross country 
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Horská kola: MS Švýcarsko 11 hodin 32 minut 0,6 50 3 601 

Horská kola: SP Nové Město na Moravě 10 hodin 19 minut 0,7 58 4,13 477 

Horská kola: SP 21 hodin 33 minut 0,4 33 1,96 799 

 
Silniční cyklistika: MS Rakousko (23. – 30.9.) 

Světový šampionát v silniční cyklistice se konal již potřetí v Rakousku. Tentokrát se zhruba tisícovka 
sportovců představila ve dvanácti závodech v Tyrolsku. Fanoušci silniční cyklistiky tak mohli sledovat na 
obrazovkách české televize více jak 28 hodin premiérového vysílání. 
 
Česká stopa 

 6. místo / Roman Kreuziger – silniční závod 
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Cyklistika: MS Rakousko 28 hodin 17 minut 0,8 69 5,37 831 

Cyklistika: Tour de France 86 hodin 30 minut 1,7 143 11,21 2122 

Cyklistika: Tour de France - sumáře 17 hodin 30 minut 0,4 35 2,07 841 

Cyklistika: Klasické závody 15 hodin 42 minut 0,7 56 3,93 721 

Cyklistika: MČR a MSR 2018 2 hodiny 55 minut 1,3 110 5,85 486 

 
Přenosy, reportáže a záznamy ze světa cyklokrosu mají na programu ČT sport své stále místo. Pravidelně 
zařazujeme jak domácí TOI TOI Cup, tak světový a evropský šampionát. 
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Cyklokros: MS Nizozemsko 5 hodin 15 minut 2 174 8,29 957 

Cyklokros: ME Nizozemsko 2 hodiny 37 minut 0,2 19 0,92 410 

Cyklokros: SP  22 hodin 18 minut 0,5 46 2,4 850 

Cyklokros: TOI TOI Cup 3 hodiny 55 minut 0,8 70 4,14 446 

Cyklokros: MČR Mladá Boleslav 1 hodina 27 minut 1,6 140 6,75 342 

 
V dráhové cyklistice také sledujeme českou stopu. V roce 2018 se o nejlepší umístění postaral Tomáš Bábek (3. 
místo v keirinu) a Pavel Kelemen (3. místo ve sprintu). 
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Dráhová cyklistika: MS Nizozemsko 14 hodin 28 minut 0,2 21 1,65 458 

Dráhová cyklistika: SP 14 hodin 24 minut 0,1 9 1,16 157 

 
Estetické sporty 
I milovníci a fanoušci estetických sportů si na programu ČT sport přijdou na své. Pravidelně do vysílání 
zařazujeme šampionáty v krasobruslení, taneční sport, akrobatický rokenrol, moderní a sportovní gymnastiku, 
aerobik a mnoho dalšího. 

Krasobruslení: ME Rusko / 17.-21.1.2018 
 
Česká stopa 

 8. místo / Michal Březina  
 12. místo / Eliška Březinová 
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Krasobruslení: ME Rusko  30 hodin 14 minut 0,9 79 4,07 1751 

 
 
 



Krasobruslení: MS Itálie / 21.-25.3.2018 
 
Česká stopa 
10. místo / Michal Březina  
11. místo / Anna Dušková a Martin Bidař – páry 
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Krasobruslení: MS 2018 29 hodin 30 minut 0,9 76 4,48 1454 

 
Krasobruslení: Grand Prix Ostrava / 26.-29.9.2018 
I na Česku se v roce 2018 konala světová sportovní akce v krasobruslení. Jednalo se o Grand Prix juniorů, které 
hostila Ostrava. ISU Junior Grand Prix se v Ostravě konalo již po dvanácté a je tak jediným městem na světě, 
kam se GP juniorů již tolikrát vrátilo. 
 
Česká stopa 

 8. místo / Radek Jakubka – junioři 
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Krasobruslení: Juniorská Grand Prix 2018 Česko 9 hodin 42 minut 0,2 20 1,13 317 

 
Velkou novinkou ve vysílání estetických sportů pro rok 2018 byl první přímý přenos z mažoretkového sportu. 
Jednalo se o 25. ročník světového šampionátu, který se konal pražské sportovní hale Královka.   
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Akrobatický rock and roll: MČR 2018 0 hodin 33 minut 0,5 42 3,95 101 

MS v mažoretkovém sportu 2018 1 hodina 42 minut 0,4 38 1,28 152 

Tanec: WDSF IO Hradec Králové 0 hodin 30 minut 0,4 35 2,18 66 

Tanec: Mezinárodní taneční festival Ústí nad Labem 1 hodina 2 minuty 0,3 30 0,81 103 

Sportovní gymnastika: Extraliga družstev žen 0 hodin 24 minut 0,3 24 1,29 48 

 
Fotbal 
 
MS 2018 Rusko / 14.6.-15.7.2018 
Projekt světového šampionátu ve fotbalu byl opět pro Českou televizi velkou výzvou. Připravili jsme úplně nové 
fotbalové studio, které bylo doplněno o virtuální grafiku a novou elektronickou tužku. Vysílání jsme se také 
snažili zpestřit širokou paletou fotbalových hostů (Petr Čech, Tomáš Rosický, Antonín Panenka, David Jarolím, 
Karel Poborský atd.) a ohlasy našich reportérů Petra Kubáska, Davida Kozohorského a Miroslava Karase, kteří 
pracovali přímo v dějišti šampionátu. Na komentátorské pozice na jednotlivých stadionech usedal od začátku 
šampionátu Jaromír Bosák a ve vyřazovacích bojích ho doplnil Vlastimil Vlášek. Během šampionátu jsme 
divákům nabídli všechna utkání, která byla doplněna studii a sestřihy nejzajímavějších okamžiků. Každý vysílací 
den šampionátu byl zakončen sumářem, který shrnoval všechna utkání hracího dne. 
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Fotbal: MS 2018 - utkání 136 hodin 27 minut 4 346 16,24 4153 

Fotbal: MS 2018 - studio 32 hodin 57 minut 2,2 189 8,64 2924 

Fotbal: MS 2018 - sumář 7 hodin 6 minut 1,2 99 5,43 1292 

Fotbal: MS 2018 - Fotbalové pozdravy z Ruska 46 minut 0,8 68 3,85 1574 

 
Fotbal patří podle divácké sledovanosti k nejatraktivnějším sportům, které máme v naší nabídce. Diváci v roce 
2018 mohli sledovat přímé přenosy Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA. Souhrny kol i vybraná utkání anglické 
Premier league a španělské La Ligy. 
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Fotbal: Liga mistrů UEFA - utkání 25 hodin 20 minut 2,7 232 7,68 1993 

Fotbal: Evropská liga UEFA - utkání 58 hodin 47 minut 2,3 198 7,1 2697 

 
Od začátku fotbalové sezony 2018-2019 již nejsme držiteli práv na přímé přenosy z Ligy mistrů UEFA, podařilo 
se však vyjednat možnost vysílání úterních a středečních sumářů. V každém hracím kole tedy vysíláme souhrn 
odehraných zápasů, který je doplněn studiem z Kavčích hor, kde Pavel Čapek nebo Vlastimil Vlášek rozebírají 
s našimi experty  nejzajímavější okamžiky aktuálně odehraných utkání LM EUFA. 
 
Malý fotbal: ME 2018 Kyjev / (12. – 18.8.) 
Česká televize přinesla všem fotbalovým fanoušků v přímém přenosu zlatou cestu českého týmu na devátém 
ročníku evropského šampionátu v malém fotbale. 
 
Česká stopa 

 1. místo / reprezentace ČR / Finálový zápas ČR – Rumunsko 4:1 
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Malý fotbal: ME 2;018 Kyjev 6 hodin 21 minut 1 86 3,59 671 

 
V naší fotbalové nabídce nesmí chybět ani tuzemské soutěže, velkou oblibu si také získal projekt Můj fotbal-
živě, kde vysíláme vybraný přímý přenos z regionálních fotbalových soutěží. Fotbalové vysílání je samozřejmě 
doplněno již tradičními magazíny, jako jsou Studio fotbal – Extra, Studio fotbal – Dohráno, Studio fotbal – 
Dohráno Plus, Magazíny EL a LM UEFA a mnoho dalšího. 
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Fotbal: HET liga 86 hodin 3 minuty 1,4 124 5,08 2554 

Fotbal: Fortuna národní liga 71 hodin 54 minut 0,6 54 2,83 1665 

Fotbal: Můj fotbal - živě 13 hodin 15 minut 0,4 38 2,89 560 

Malý fotbal: Superliga 7 hodin 54 minut 0,2 15 0,9 256 

Futssal: VARTA futsal liga 36 hodin 3 minuty 0,2 20 0,63 730 



Součástí našeho vysílání se v roce 2018 stala i fotbalová Liga národů UEFA. Dále vysíláme kvalifikační i  přátelská 
utkání našich fotbalových reprezentací (A-tým, U21, ženy i další).  
 
Hokej 
 
MS 2018 Dánsko / 14.6.-15.7.2018 
Světový šampionát v hokeji tradičně patří k pilířům vysílání programu ČT sport. Našim divákům jsme 
zprostředkovali všechna utkání v přímém přenosu nebo ze záznamu. Celý program mohli diváci sledovat také 
na webu ČT sport a to včetně komentáře u všech utkání. Vysílání bylo také doplněno studiem z dějiště 
šampionátu a o střihový pořad Hokej v 10 minutách, který shrnoval nejzajímavější okamžiky právě skončeného 
hracího dne. 

Česká stopa 
 Český tým vypadl ve čtvrtfinále s USA a umístil se na konečném 7. místě 
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Lední hokej: MS 2018 - utkání 94 hodin 17 minut 5,3 453 19,3 5238 

Lední hokej: MS 2018 - studio 17 hodin 46 minut 2,4 206 9,77 3655 

Lední hokej: MS 2018 - Hokej v 10 minutách 2 hodiny 46 minut 0,9 75 6,11 691 

 
Nedílnou součástí hokejového vysílání na programu ČT sport je nejvyšší domácí soutěž Tipsport Extraliga, 
vybraná utkání WSM ligy, Euro Hockey Tour, Euro Hockey Challenge, MS U20, vybraná utkání našich juniorů a 
mnoho dalšího. 
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Lední hokej: Euro Hockey Challenge 6 hodin 41 minut 1 87 3,87 771 

Lední hokej: Švédské hokejové hry 11 hodin 16 minut 1,2 103 5,6 1027 

Lední hokej: České hokejové hry 7 hodin 1 minuta 1,9 160 8,78 1052 

Lední hokej: Turnaj Karjaly 12 hodin 12 minut 1,2 106 3,98 1432 

Lední hokej: Pohár prvního programu 10 hodin 50 minut 2 172 6,51 1476 

Lední hokej: Tipsport Extraliga 256 hodin 23 minut 1,4 120 3,94 3590 

Hokej: Mládežnické MČR klubů 3 hodiny 22 minut 1,9 162 7,39 730 

 
MS U20 Kanada 2019 / 26. 12.2018 – 5. 1.2019 
43. ročník světového šampionátu v ledním hokeji hráčů do 20 let a více jak 20 hodin přímých přenosů 
z kanadského Vancouveru a Victorie  
 
Česká stopa 

 7. místo / reprezentace ČR / Čtvrtfinálové utkání USA – Česko 3:1. Lukáš Dostál byl statisticky nejlepší 
brankář turnaje s úspěšností zákroků 95,65 %. 
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Lední hokej: Česko - Švýcarsko 2 hodiny 38 minut 2,5 215 9,66 548 

Lední hokej: Česko - Rusko 2 hodiny 31 minut 0,5 44 20,53 90 

Lední hokej: Česko - Kanada 2 hodiny 35 minut 0,4 32 14,41 73 

Lední hokej: Česko - Dánsko 2 hodiny 32 minut 1,5 130 3,82 421 

 
Spenglerův pohár / 26. 12.2018 – 31. 12.2018 
Novinkou v roce 2018 bylo zařazení přímých přenosů z nejstaršího hokejového turnaje na světě Spenglerova 
poháru. Již 92. ročník turnaje hokejových klubů probíhal ve švýcarském Davosu. 
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Lední hokej: Spenglerův pohár 20 hodin 20 minut 0,7 58 2,06 1011 

 
Jezdectví a dostihy 
Fanoušci dostihového a jezdeckého sportu si mohou na programu ČT sport také vybírat z velmi pestré nabídky 
přenosů a záznamů. Z dostihového sportu jde hlavně o přenosy vybraných dostihů, jako je například Velká 
pardubická, kvalifikace na Velkou pardubickou, Pohár žokejů, Velká jarní cena, České derby, a mnoho dalšího. 
Z jezdeckého sportu se jedná hlavně o reportáže a záznamy z tuzemských jezdeckých akcí, ale i například 
záznamy ze světoznámé série Global Champions League a Global Champions Tour. Největší jezdeckou událostí 
bylo Global Champions Playoffs, které hostila pražská O2 Aréna. Na programu ČT sport jsme vysílali přenosy ze 
všech finálových závodů. Se sportovním studiem jsme byli opět přímo v místě dění. 

 
Velká pardubická 2018 / 14.10.2019 
Nejtěžší dostihový závod na evropském kontinentu patří již tradičně na obrazovky české televize.  
Prestižní dostihovou a společenskou událost nabídla česká televize svým divákům v přímém přenosu jak na 
programu ČT 1 tak na programu ČT sport. 
 
Česká stopa 

 vítěz závodu Tzigane Du Berlais, žokej Jan Faltejsek (Stáj Charvát) 
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Dostihy 128. Velká pardubická  - ČT sport 6 hodin 42 minut 6,7 572 29,9 1411 

Dostihy 128. Velká pardubická  - ČT1 2 hodiny 36 minut 2,9 253 14,04 1042 

 
 
Jezdectví: Global Champions Playoffs Česko / 13.-16.12.2018 
Největší jezdeckou událostí bylo Global Champions Playoffs, které hostila pražská O2 Aréna. Na programu ČT 
sport jsme vysílali přenosy ze všech finálových závodů. Se sportovním studiem jsme vysílali opět přímo z místa 
dění. 

Česká stopa 
 5. místo v doplňkové soutěži / Anna Kellnerová (Prague Lions) 
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Jezdectví: Global Champions Prague PlayOffs 2018 13 hodin 23 minut 0,8 67 2,33 1107 

 
Mezi prestižní jezdecké akce konané na českém území patří také J&T Banka CSI3*W Olomouc 2018, kde jsme 
vysílali finálové boje v přímém přenosu a průběh celé akce mapovali pomocí večerních sumářů z jednotlivých 
dnů 
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Jezdectví: J&T Banka CSI3*W Olomouc 2018 2 hodiny 24 minut 0,8 73 3,55 271 

 
Z dostihů a jezdectví jsme v roce 2018 vysílali více jak 90 hodin přímých přenosů, záznamů a reportáží. 
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Jezdectví 2018 55 hodin 55 minut 0,3 27 1,74 1710 

Dostihy 2018 38 hodin 57 minut 1,3 113 6,18 2553 

 
Míčové sporty 
Nedílnou součástí sportovního vysílání České televize jsou přímé přenosy z míčových sportů. Pravidelně 
vysíláme nejvyšší domácí soutěže mužů a žen v basketbalu, volejbalu, florbalu a futsalu. Do programu se 
snažíme zařazovat přenosy a záznamy evropských soutěží v těchto sportech, kde účinkují české kluby a 
samozřejmostí jsou přípravná utkání a kvalifikace na šampionáty našich reprezentačních celků. 
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Basketbal: Kooperativa NBL 51 hodin 33 minut 0,2 15 0,55 826 

Florbal: Superliga 58 hodin 21 minut 0,2 16 0,57 888 

Futsal: VARTA futsal liga 36 hodin 4 minuty 0,2 20 0,63 730 

Házená: Strabag Rail Extraliga 16 hodin 34 minut 0,2 19 0,62 406 

Malý fotbal: Superliga 7 hodin 54 minut 0,2 15 0,9 256 

Volejbal: UNIQA Extraliga 50 hodin 53 minut 0,3 23 0,75 794 

 
Poprvé se na českém území konala světová akce v plážovém volejbalu FIVB World Tour 2018 Ostrava, kde 
dvojice Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková vybojovala první místo. 
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Plážový volejbal: FIVB World Tour 2018 Ostrava 14 hodin 41 minut 0,4 38 2,82 761 

 
 



Florbal: MS 2018 Česko / (1. – 9.12.) 
Světový šampionát ve florbalu se po deseti letech vrátil do České republiky a Česká televize nabídla florbalovým 
fanouškům více jak 46 hodin vysílání, studio přímo z místa dění a večerní sumáře nejzajímavějších okamžiků 
z jednotlivých hracích dnů. 

 
Česká stopa 

 4. místo / reprezentace ČR / Zápas o bronzové medaile: ČR – Švýcarsko 2:4. Adam Delong byl zvolen do 
All-Stars týmu celého šampionátu. 
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Florbal: MS 2018 Česko 46 hodin 52 minut 1,1 95 4,1 1959 

 
Motorismus a letecký sport 
  
Motorismus: Dakar / 6.-20.1.2018 
Na jubilejním 40. ročníku startovalo 21 Čechů – 3 v automobilech, 8 na motocyklech (včetně závodnice Gabriely 
Novotné), 4 na čtyřkolkách a 6 v kamionech. Poprvé jsme měli reportéra přímo v dějišti závodu. Dakarské 
vysílání jsme rozšířili o nový pořad Dakar za oponou, který přinášel zákulisní informace o 40. ročníku nejtěžšího 
etapového závodu off-road vozidel a motocyklů přímo z jednotlivých etap. 
 
Česká stopa 
5. místo / Martin Macík – kamiony  
7. místo / Martin Prokop a Jan Tománek – automobily 
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Dakar 2018 7 hodin 52 minut 0,8 71 3,38 773 

Dakarské ozvěny 6 hodin 53 minut 0,8 71 3,43 958 

Dakar za oponou 1 hodina 4 minuty 0,8 67 3,13 554 

 
Pravidelnou porcí motoristického vysílání je pořad Svět motorů, který se skládá vždy z několika motoristických 
akcí. Součástí Světa motorů je i studiový pořad, který reaguje na nejaktuálnější témata ze světa motorismu.  
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Svět motorů 66 hodin 16 minut 0,2 16 0,85 1230 

 
 
 
Motorismus: 70. Zlatá přilba města Pardubic 2018 / 29.-30.9.2018 
V roce 1929 se uskutečnil první ročník a my jsme nemohli chybět u 70. Ročníku tohoto nejstaršího 
plochodrážního závodu na světě. Celý nedělní program jsem vysílali v přímém přenosu a doplnili ho ohlasy 
přímo z místa dění. 
 
Česká stopa 

 3. místo / Václav Milík 
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Motorismus: 70. Zlatá přilba města Pardubic 2018 4 hodiny 56 minut 1 88 5,09 435 

 
Součástí motoristického sportu je i letectví, kde nabízíme divákům nejzajímavější domácí akce a pravidelně již 
několikátou sezónu přímé přenosy a sumáře z Red Bull Air Race, kde diváci mohou sledovat i boje českých letců 
Martina Šonky a Petra Kopfsteina. 
 
Česká stopa 

 1. místo v celé soutěži / Martin Šonka 
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Red Bull Air Race 2018 25 hodin 26 minut 0,3 30 1,76 950 

 
Tenis 
 
Tenis: French Open / 27.5.-10.6.2018 
Již šestý rok v řadě nabízíme našim divákům vybrané přenosy z grandslamového turnaje French Open. 
K dispozici máme 60 vysílacích hodin, proto každý den pečlivě vybíráme nejzajímavější přenosy. 
 
Česká stopa 
Vítězky čtyřhry / Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková  
konec ve 4. kole / Barbora Strýcová  
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Tenis: French Open 2018 52 hodin 16 minut 1,1 96 6,97 1744 

 
Tenis: Fed Cup / 10.-11.2.2018 – 1. kolo, 21.-22.2.2018 – semifinále, 10.-11.11.2018 – finále  
Tenis: Davis Cup / 6.-7.4.2018 – o postup do baráže, 14.-16.10.2019 – baráž  
Pravidelně vysíláme soutěž reprezentačních družstev, kde zejména náš fedcupový tým dokazuje, že patří do té 
nejužší světové špičky  
 
Česká stopa 

 České tenistky opět dokázaly zvítězit. Za posledních 8 let ovládly tuto soutěž již po šesté. 
 Náš daviscupový tým se dokázal udržet v elitní skupině. V zářijové baráži postoupil přes celek 

Maďarska 
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Tenis: Fed Cup 26 hodin 15 minut 3,8 331 16,02 2560 

Tenis: Davis Cup 24 hodin 27 minut 1,5 126 7,45 1472 

 



Nabídku tenisových přenosů se snažíme neustále rozšiřovat. V roce 2018 jsme vysílali sestřihy a přenosy 
z tuzemských turnajů, jako je například MONETA Czech Open 2018, J&T Banka Prague Open 2018, Prosperita 
Open 2018 a další. Ze světa pak nechyběl 2. ročník Laver Cupu.  
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Tenis: Laver Cup  21 hodin 48 minut 0,6 53 3,28 741 

Tenis: J&T Banka Prague Open 2018 35 hodin 49 minut 0,8 68 6,06 1157 

Tenis: MONETA Czech Open 2018 16 hodin 34 minut 0,4 34 3,75 528 

Tenis: Tenis: Radek Štěpánek - Český lev se loučí 3 hodiny 52 minuty 2,5 217 6,34 776 

 
Velké sportovní akce u nás 
  
Rok 2018 byl na tuzemské akce s mezinárodním přesahem opravdu bohatý. Hned v únoru jsme byli u prvního 
kola Fed Cupu, které se konalo v pražské O2 Aréně. O týden později jsme vysílali přímý přenos z 51. ročníku 
Jizerské 50, která je součástí seriálu dálkových běhu Visma Ski Classics. V dubnu jsme divákům nabídli přímé 
přenosy Carlson Hockey Games 2018 z Pardubic. V květnu pak Pražský maraton a Nové Město na Moravě 
hostilo Světový pohár horských kol. O týden později jsme divákům nabídli přímé přenosy ME ve vodním slalomu 
z Troji. V červnu jsme měli souběh tří významných akcí, které se konaly na českém území. Jednalo se o 
Mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice, Mezinárodní závody v jezdectví J&T Banka CSI-W Olomouc a 
FIVB World Tour 2018 Ostrava v plážovém volejbalu. V srpnu jsme odvysílali MS juniorů v moderním pětiboji 
z Kladna a ITF World Tour ve stolním tenisu z Olomouce. V srpnu se v Novém Městě na Moravě uskutečnil 
světový šampionát v letním biatlonu a ve vysílání byl také golfový turnaj D+D REAL Czech Masters. Září bylo ve 
znamení přenosů z atletického Kontinentálního poháru a také se konal 70. ročník Zlaté přilby a juniorské Grand 
Prix v krasobruslení. Říjen pak přinesl Světový pohár v orientačním běhu a nejtěžší dostih Evropy Velkou 
pardubickou. V listopadu jsme byli u přenosů z curlingové World Tour, které se konalo v Praze a u finále Fed 
Cupu, které opět hostila pražská O2 Aréna. V Táboře se konal Světový pohár v cyklokrosu. Prosinec byl ve 
znamení hned tří významných akci, které se konali u nás. Jednalo se o florbalové MS mužů, finále jezdeckých 
soutěží Global Champions Prague Playoffs a Světový pohár v biatlonu z Nového Města na Moravě 
 
MS v letním biatlonu: Česko 2018 / 24.-26.8.2018 
 
Česká stopa 

 1. místo / Michal Krčmář – sprint mužů na 10 km 
 1. místo / Ondřej Moravec – stíhací závod mužů na 12,5 km 
 1. místo / Veronika Vítková – stíhací závod žen na 10 km 
 1. místo / Jakub Štvrtecký – sprint juniorů na 10 km 
 1. místo / reprezentace juniorů ČR (Suchá, Voborníková, Štvrtecký, Hornig) – smíšená štafeta na 2x 6 

km + 2x 7,5 km 
 
Curling: World Tour Česko 2018 - Prague Classics / 1.-4.11.2018 
 
Česká stopa 

 4. místo / Team Kubeška 
 
 
 
SP v orientačním běhu: Česko / 5.-.7.10.2018 
 
Česká stopa 

 1. místo / Miloš Nykodým – závod na krátké trati 
 3. místo / reprezentace ČR (Knapová, Nykodým, Král, Janošíková) – mix sprintových štafet 

 
 



Vodní sporty 
 
Stále se snažíme rozšiřovat naší nabídku vodních sportů. V letošní sezóně jsme začali vysílat přímé přenosy ze 
Světového poháru ve vodním slalomu doplněné o studia. Velký úspěch měl u našich diváků i evropský 
šampionát z pražské Troji, kde jsme získali 2 zlaté medaile, 2 stříbrné a 5 bronzových medailí. Čeští vodní 
slalomáři zářili i na MS, které hostilo Rio de Janeiro. Stříbrnou medaili si domů odvezl Jiří Prskavec, bronz brala 
Tereza Fišerová a také posádka C2 mix Veronika Vojtová a Jan Mašek. 48. ročník Mistrovství světa ve veslování 
se uskuteční v Bulharsku ve dnech od 9. - 16. září 2018. Ondřej Synek opět nezklamal a všechny fanoušky 
potěšil ziskem stříbrné medaile. Světový šampionát v rychlostní kanoistice hostilo Portugalsko a opět se našim 
reprezentantům velice dařilo. Získali jsme 4 cenné kovy (Josef Dostál – 1. místo K1 na 500 metrů a 3. místo K1 
na 1000 metrů, Martin Fuksa – 2. Místo C1 na 1000 metrů a 3. místo C1 na 500 metrů). Vysílání programu ČT 
sport jsme také rozšířili o vybrané přímé přenosy z tuzemského plavání. Jednalo se o přenosy z Českého poháru 
z Pardubic, z letního MČR z Prahy a také z Plzeňských sprintů. 
 

Název Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]   
průměr 

Rating 
[000]  

průměr 

Share [%]  
průměr 

Celkový 
Reach 
[000] 

Vodní slalom: MS 7 hodin 27 minut 0,4 36 1,38 414 

Vodní slalom: SP 28 hodin 58 minut 0,5 41 3,21 882 

Veslování: MS 8 hodin 42 minut 0,3 29 3,11 384 

Veslování: SP 6 hodin 35 minut 0,3 23 2,21 251 

Primátorky 3 hodiny 15 minut 0,4 34 2,46 223 

Rychlostní kanoistika: MS 4 hodiny 53 minut 1 84 5,42 475 

Plavání 2018 4 hodiny 5 minut 0,3 29 1,42 280 

 
Zimní sporty 

 
V zimních měsících nabízíme našim divákům široké spektrum zimních sportů. Vedle akcí světového významu 
jako je například divácky velmi oblíbený SP v biatlonu, Turné čtyř můstků, závody SP v alpském lyžování, závody 
SP ve snowboardingu, série běžeckých závodů Ski Classics (do té patří i tradiční Jizerská 50) nebo SP v jízdě na 
bobech je tu i nabídka špičkových tuzemských akcí jako je například City Cross Sprint Ostrava nebo akce pro 
širokou veřejnost jako Stopa pro život, nebo zimní část reality show S ČT sport na vrchol. Mezi největší úspěchy 
našich sportovců patřil zisk 5 cenných kovů na SP v biatlonu (Ondřej Moravec – vytrvalostní závod Ruhpolding – 
2. místo, Veronika Vítková – sprint Oberhof a Ruhpolding – 3. místo a hromadný start Anterselva – 3. místo, 
Markéta Davidová – vytrvalostní závod Pokljuka – 3. místo) a celkové 2. místo na VISMA Ski Classics, které 
získala Kateřina Smutná. 
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Biatlon: SP 91 hodin 5 minut 4,2 357 17,82 3421 

Biatlon: ME 6 hodin 38 minut 2,1 178 9,39 1032 

Boby: SP 11 hodin 59 minut 0,5 47 1,88 864 

Alpské lyžování: SP 14 hodin 11 minut 2 174 8,21 1662 

Klasické lyžování: Ski Classics 32 hodin 26 minut 1,1 93 6,55 1541 

Skoky na lyžích: Turné čtyř můstků 11 hodin 46 minut 1,4 116 5,34 1174 

Lety na lyžích: MS Německo 5 hodin 38 minut 2,2 185 7,73 1089 

Klasické lyžování: SP 6 hodin 25 minut 0,8 73 4,15 603 

 
Regionální sportovní akce / vztah k českému sportu 
 
Jedinečnost programu ČT sport je v tom, že vysílá akce světového významu a komplexně se věnuje také 
domácímu sportovnímu dění. V naší nabídce tak naleznete většinu akcí typu Mistrovství ČR. Dále se věnujeme 
sportům, které zatím mají v Česku malou diváckou základnu – můžeme zmínit například adrenalinové sporty, 



sportovní lezení, bouldering, drytooling, baseball, T-ball, ragby, americký fotbal, softball, hokejbal, praktickou 
střelbu, požární sport, orientační sporty atd.  
 

Název Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]   
průměr 

Rating 
[000]  

průměr 

Share [%]  
průměr 

Celkový 
Reach 
[000] 

Akrobatický rock and roll:  MČR 2018 Karlovy Vary 32 minut 0,5 42 3,95 101 

Triatlon: MČR 2018 Brno 20 minut 0,5 39 3,37 55 

Squash: MČR 2018 Praha 1 hodina 0,4 37 0,97 106 

Biatlon: MČR 2018 Nové Města na Moravě 14 minut 0,4 33 2,45 51 

Tanec: MČR ve standardních tancích 2018 Třinec 1 hodina 3 minuty 0,3 29 0,71 61 

 
Velkou měrou také přispíváme k propagaci regionálního sportovního dění. V pořadu Sport v regionech 
odvysíláme za rok více jak 280 reportáží z regionálních sportovních akcí. 
 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]   
průměr 

Rating 
[000]  

průměr 

Share [%]  
průměr 

Celkový 
Reach 
[000] 

Sport v regionech 32 hodin 17 minut 0,1 13 1,44 663 

 
Sportovní zpravodajství, publicistika, magazín 

Program ČT sport připravoval v roce 2018 zpravodajské relace a sportovní příspěvky pro všechny programy 
České televize. 
 

 ČT1 - Branky, Body, Vteřiny 
 ČT2 - příspěvky do Zpráv ve znakovém jazyce 
 ČT24 - pětiminutové sportovní zpravodajství vysílané v průběhu celého dne 
 ČT:D - příspěvky do Zpráviček 
 ČT sport - ve všední den Sportovní zprávy polední a večerní, o víkendu pak Sportovní zprávy večerní 

 
Branky, Body, Vteřiny 
V pořadu Branky, Body, Vteřiny odvysíláme za rok více jak 4100 reportáží, z toho je více jak 80% reportáží 
sledující českou stopu. 
 

Název Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]   
průměr 

Rating 
[000]  

průměr 

Share [%]  
průměr 

Celkový 
Reach 
[000] 

Branky, body, vteřiny 64 hodin 45 minut 7 603 18,2 6195 

 
Sportovní zprávy 
Ve Sportovních zprávách odvysíláme za rok více než 4400 reportáží, z toho je více jak 85% reportáží sledujících 
českou stopu. Součástí poledních a odpoledních Sportovních zpráv je také rozhovor na aktuální téma ze světa 
sportu. Z 99% se jedná o rozhovor s českou sportovní osobností nebo rozhovor mapující současné dění 
v českém sportu. Počet rozhovorů za rok 2018 byl 180.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]   
průměr 

Rating 
[000]  

průměr 

Share [%]  
průměr 

Celkový 
Reach 
[000] 

Sportovní zprávy - polední 74 hodin 53 minut 0,3 22 2,22 1159 

Sportovní zprávy - večerní 46 hodin 18 minut 0,3 27 0,93 1837 



 
Široká byla v roce 2018 nabídka pořadů zpravodajsko-publicistických, publicistických i pořadů magazínového a 
diskuzního typu. Mezi domácí magazíny patří například Studio fotbal – Dohráno, Studio fotbal – Dohráno plus, 
Hokej den poté. Dále Diskuzní pořad Téma pro hosty a mnoho dalších. 
 

Název Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating 
[000] 

průměr 

Share [%] 
průměr 

Celkový 
Reach 
[000] 

Studio fotbal - Dohráno 16 hodin 45 minut 0,5 45,4 1,7 86,2 

Studio fotbal - Dohráno Plus 27 hodin 48 minut 0,3 29,7 1,1 78,5 

Studio fotbal - Extra 9 hodin 43 minut 0,3 24,7 1,4 39,4 

Hokej den poté 12 hodin 43 minut 0,2 16,6 0,9 38,2 

Toulky 10 hodin 5 minut 0,2 15,6 1,7 17,1 

Čtyřka sport 9 hodin 49 minut 0,2 20 1,5 24,4 

Téma pro hosty 14 hodin 0,1 11,8 0,8 16,6 

 
Vysíláme magazíny jak z doma, jak ze zahraničí. Magazín LM a EL UEFA, magazín SP v alpském lyžování, 
snowboardingu a akrobatickém lyžování a mnoho dalšího. 

Název Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating 
[000] 

průměr 

Share [%] 
průměr 

Celkový 
Reach 
[000] 

Premiere League 30 hodin 46 minut 0,4 31,6 1,7 83,9 

Magazín EL UEFA 8 hodin 24 minut 0,2 13,3 1 31,3 

InCycle 8 hodin 48 minut 0,2 18,1 1,3 28,9 

  
Děti a mládež 

Velký prostor ve vysílání programu ČT sport věnujeme mládežnickému sportu. Mezi největší akce roku 2018 
určitě patřily Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018 z Pardubického kraje. Tuto událost jsme na 
programu ČT sport ztvárnili opravdu ve „velkém“. Vysílali jsme přímé přenosy a vstupy ze všech disciplín na 
všech sportovištích. Vysílání také doplňovalo olympijské studio, které každý den ODM vysílalo z jiného místa. 
Každý účastník her se tak mohl vidět v televizním vysílání v přímém přenosu nebo ze záznamu. Celé vysílání 
bylo doplněno večerním sumářem, který shrnoval nejzajímavější okamžiky jednotlivých dnů.  
 

Název Premiérové vysílání 
[h] 

Sledovanost / 15+ 
Rating 

[%]  
průměr 

Rating 
[000] 

průměr 

Share 
[%] 

průměr 

Celkový 
Reach 
[000] 

Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 35 hodin 13 minut 0,2 19 1,49 767 
 
Za rok 2018 jsme odvysílali více jak 185 premiérových pořadů s tématikou mládežnického sportu o celkové 
stopáži více jak 190 hodin. Opět jsme zařadili přenosy ze Sportovní ligy základních škol (florbal, házená, 
basketbal, minifotbal, volejbal, atletika), vysílali jsme i přímý přenos z Mládežnického MČR klubů v ledním 
hokeji, přímé přenosy z MS v biatlonu, přímé přenosy z MS v moderním pětiboji juniorů, přímé 
přenosy juniorské Grand Prix v krasobruslení z Ostravy a mnoho dalšího. 
 
 

 

 

 



Sport handicapovaných 

Pravidelně se věnujeme i sportovnímu vysílání ze světa handicapovaných sportovců. V roce 2018 byla 
dominantní akcí Paralympiáda, kde jsme poprvé otevřeli studio, které každý den provádělo naše diváky 
nejzajímavějšími okamžiky z jednotlivých sportovišť. Ve vysílání jsme měli zařazeny i přímé přenosy ze 
slavnostního zahájení a ze všech zápasů českých reprezentantů  v rámci parahokejového turnaje. Mezi další 
vysílání s problematikou handicapovaných sportovců patřily zejména reportáže z tenisu vozíčkářů, para drezůry 
i para voltiže. Každoročně také zařazujeme do vysílání záznam z galavečera, kde se vyhlašují nejlepší 
handicapovaní sportovci roku. Za rok 2018 jsme odvysílali více jak 25 hodin premiérových pořadů a přenosů, 
které se věnovaly sportu handicapovaných. 

Dokumentární a archivní tvorba  
 
Nedílnou součástí programu ČT sport je i vlastní tvorba sportovních dokumentů a jedinečných archivních 
pořadů zaměřených na výročí mimořádných historických úspěchů československého a českého sportu. V roce 
2018 jsme našim divákům připomněli odvysíláním všech zápasů naší hokejové reprezentace neopakovatelný 
„zlatý“ hokejový turnaj z XVIII. zimních olympijských her z Nagana, vzpomněli jsme na významná výročí a 
osobnosti naší sportovní historie. 
 
Pardubáci 
Vladimír Martinec, Jiří Novák, Bohuslav Št’astný -  hokejisté, kteří psali historii československého a světového 
hokeje. Na takové se nezapomíná. 
 
Petr Novák – Originál 
Medailon trenéra několikanásobné olympijské vítězky Martiny Sáblíkové a propagátora rychlobruslení v České 
republice. 
 
Když se řekne Závod míru  
Dokument Otakara Černého o největším amatérském cyklistickém závodě. 
 
Panenka 
Medailon bývalého československého fotbalisty a reprezentanta, mistra Evropy z Bělehradu 1976 a člena 
prestižního Klubu ligových kanonýrů. Pro jeho slavnou penaltu tzv. vršovický dloubák se ve světě ujalo 
pojmenování po jejím autorovi - „Panenka goal“ nebo „Panenka kick“ 
 
Klub českých turistů 
Dokument o historii české turistické organizace 
 
Archiv Z: ČSSR - SSSR 
Hokejisté Sovětského svazu byli jasnými favority olympijského turnaje 1968. Sedm let poráželi všechny soupeře 
na velkých světových turnajích. Československý národní tým se 15. února 1968 pokusil v Grenoblu o zázrak. 
Trenér Jaroslav Pitner využil špatné výstroje soupeře k odkladu zahájení zápasu o 14 minut. Zdržovací taktika 
však z počátku Sověty nezastavila. Později se ale mužstvo kolem Jozefa Golonky, Vladimíra Dzurilly, Oldřicha 
Machače a dalších legend vzepjalo k hrdinnému výkonu... V archivu Československé televize se dochoval 
unikátní záznam, ve kterém ovšem chybí úvod 3.třetiny, čtyři gólové situace, závěr zápasu, původní komentář a 
jakýkoli ruch utkání. Při rekonstrukci televizního utkání byly z jiných zdrojů doplněny chybějící pasáže, 
rozhlasová reportáž Vladimíra Váchy a Oskara Many a v dramatickém závěru i původní televizní komentář 
Karola Poláka. Po 50 letech tak diváci mohou shlédnout zápas téměř přesně tak, jak se 15.2 1968 vysílal.  
 
Archiv Z: Česko – Finsko 
Do dějiště ZOH 1998 přicestovaly dvě poloviny národního týmu. Někteří hráči z Evropy a NHL se navzájem 
neznali, klíčové postavy Dominik Hašek a Vladimír Růžička se do reprezentace vrátili po 6 resp. 8 letech. Po 
třech trénincích rozehráli "Turnaj století", první olympijskou soutěž s nejlepšími hokejisty v sestavách všech 
mužstev. Zápasem Česko - Finsko vykročili k úspěchu, jehož dosah si na začátku nikdo z nich neuměl představit. 
Utkání v hale Aqua Wing komentovali Robert Záruba a Petr Vichnar. Záznam se opakuje poprvé po 20 letech. 
 



Archiv Z: Česko – Kazachstán 
Po vítězství nad Finskem začal národní tým v Naganu počítat góly. Ve druhém utkání skupiny s Kazachstánem 
potřeboval vyhrát o 6 branek, aby mu k 1. místu a výhodnějšímu soupeři ve čtvrtfinále stačila v posledním 
utkání skupiny s Ruskem remíza. Dlouho se zdálo, že se to ve stále ostřejším zápase nepovede. Když ve 3. 
třetině dosáhlo české mužstvo potřebného skóre, přišly nečekané komplikace. Záznam druhého 
nejsledovanějšího utkání z Turnaje století se opakoval poprvé po 20 letech. Původní komentář 1998 Robert 
Záruba, expert v Olympijském studiu Miloš Holaň. 
 
Archiv Z: Česko – Rusko 
Na závěr základní skupiny olympijského turnaje v Naganu se utkaly Česko a Rusko. Oba soupeři si chtěli zajistit 
nejvýhodnějšího soupeře pro čtvrtfinále, národnímu týmu by stačila remíza. Rusové se od začátku zaměřili na 
dva hlavní problémy. Jaromíra Jágra se snažili zastavit zvýšenou tvrdostí, Dominik Hašek ale všechny jejich 
pokusy odrážel. Až přišel kritický moment zápasu. 
 
Archiv Z: Česko – USA 
Kritický den Turnaje století v Naganu. Proti národnímu týmu stojí ve čtvrtfinále vítěz posledního Světového 
poháru v plné síle. Američané mají v úvodu převahu, ale Dominik Hašek chytá skvěle a drží naděje na obrat. O 
přestávce pronese v české kabině Vladimír Růžička svůj neopakovatelný projev. Od druhé třetiny je na ledě 
všechno jinak. 
 
Archiv Z: Česko – Kanada 
Český národní tým vyřadil ve čtvrtfinále ZOH 1998 posledního vítěze Světového poháru mužstvo USA. Další na 
řadě byl největší favorit Turnaje století, dosud neporažená Kanada. Nejlepší hráč všech dob Wayne Gretzky měl 
první a poslední šanci doplnit do sbírky trofejí zlatou olympijskou medaili. Semifinále Česko - Kanada bylo 
strhujícím duelem dvou nejlepších brankářů NHL - Dominik Hašek a Patrick Roy ničili šance soupeřů až do 
nejdelšího možného konce. Zápas plný klasických momentů sportovního dramatu včetně legendárního objetí 
hráčů na české střídačce při rozhodujících nájezdech navždy změnil pohled velmoci na český hokej. 
 
Archiv Z: Česko – Rusko 
Hokejové národní mužstvo mělo v letech 1948, 1968, 1976 nebo 1984 olympijské vítězství na dosah. Každá 
generace však zůstala těsně pod zlatým vrcholem. Náš tým si ve světě získal pověst národa, který "to 
nejcennější v historii nikdy nevyhraje". V neděli 22. února 1998, ve finále turnaje, jaký tu nikdy před tím nebyl, 
český tým "přepsal dějiny". Záznam finále ZOH 1998 v Naganu Česko - Rusko s původním komentářem Roberta 
Záruby a Petra Vichnara doporovodí vzpomínky olympijských vítězů, kteří se sešli po 20 letech.  
 
Archiv Z: Argentina – Nizozemsko 
Životní zápas Maria Kempese a velký den pro Argentinu. Finále MS ve fotbale v roce 1978 v Buenos Aires ničím 
nepřipomínalo předchozí historii šampionátů. Při nástupu domácího týmu naházeli fanoušci tolik papírů, že 
trávník nebylo možné uklidit, a zápas o zlatý pohár se odehrál na scéně plné smetí.... V archivu Čs. televize se 
dochoval je 1. poločas a předání poháru mistrům světa. Tento záznam s původním komentářem Karla Poláka a 
Víta Holubce, s jistícím komentářem Jana Slepičky z Prahy, doplňuje sestřih dalších klíčových momentů. 
Vyrovnávací gól Nizozemska, tyč Rensenbrinka v posledních sekundách 2. poločasu a pak rozhodující momenty 
prodloužení.  
 
Archiv Z: Itálie – NSR 
Při mistrovství světa ve fotbale 1982 ve Španělsku prohrál útočný fotbal Brazílie a Francie s "vyčkávací" taktikou 
Itálie a Německa. Italové po třech remízách málem nepostoupili ze základní skupiny. V posledních 3 zápasech 
nastřílel do té doby nevýrazný Paolo Rossi 6 branek a pomohl k jednomu z nejpřekvapivějších vítězství v historii 
šampionátů... Finále 1982  Německo-Itálie je nejstarší kompletní záznam v archivu ČT s původním komentářem 
Karla Poláka a Štěpána Škorpila. Na svou reprízu čekalo 36 let. 
 
Archiv Z: Argentina – NSR 
Diego Armando Maradona předvedl na MS 1986 v Mexiku obě krajní polohy své fotbalové duše. Ve čtvrtfinále 
pomohl Argentině vyřadit Anglii dvěma góly, které byly zapsány do dějin jako "boží ruka" a "slalom kouzelnou 
levačkou". Ve finále se proti Maradonovi a spol. postavil nejhouževnatější soupeř: Německo dokázalo podruhé 
v historii finálových zápasů dorovnat ztrátu dvou branek - teprve pak přišel rozhodující okamžik. 
 



Archiv Z: NSR – Argentina  
Nejcyničtější nebo nejslabší fotbalové finále v historii. Poprvé nepadl gól ze hry, poprvé jeden z týmů vůbec 
neskóroval, poprvé rozhodčí finálového zápasu použil červenou kartu a vyloučil dokonce hned dva hráče. 
Německo se třetím titulem mistra světa vyrovnalo Itálii a Brazílii, v dresu Argentiny opustil světovou scénu 
rozezlený hrdina předchozího šampionátu Diego Maradona…. Finále MS 1990 Německo-Argentina komentovali 
Karol Polák a Štěpán Škorpil. Pro Karola Poláka to bylo osmé a poslední finále fotbalového MS… Režijní úprava 
2018 Robert Záruba 
 
Archiv Z: Brazílie – Itálie 
Brazílie a Itálie sehráli v roce 1994 nejdelší finálový zápas v historii MS. Vůbec poprvé určil mistra světa 
penaltový rozstřel a v něm nejsmutnější okamžik v kariéře Roberta Baggia… První šampionát v severní Americe 
vysílala samostatná Česká televize.  
 
Archiv Z: Francie – Brazílie 
Zinedine Zidane a Thierry Henry při cestě na vrchol dovedli Francii v roce 1998 až do finále MS. Vrchol 
nejslavnější generace francouzských fotbalistů měl přijít v utkání s Brazílií, kterou střelecky táhl Ronaldo. 
Nejlepší střelec šampionátu se však večer před finále nečekaně zhroutil. Po důkladných vyšetřeních do finále 
nastoupil, nikdo ale netušil, jak vážný je jeho stav 

 
Archiv Z: Grand Prix Unitrading Ostrava 91  
Po Sametové revoluci se otevřely nové možnosti i pro taneční sport, kterému se tehdy stále ještě říkalo 
společenský tanec. V Ostravě uspořádali v letech 1990 a 1991 dvě velké soutěže pod názvem Grand Prix 
Unitrading. V předvečer MS v latinskoamerických tancích 2018 připomínáme večer z roku 1991 včetně soutěží 
ve standardních i latinskoamerických tancích a exhibiční vystoupení profesionálních hvězd 
 
Archiv Z: Kodeš – Metreveli  
Rozkol ve světovém tenisu zasáhl v roce 1973 také Wimbledon. Zákaz právě vzniklé organizace ATP připravil 
nejslavnější tenisový turnaj o 81 hráčů. Sportovní kvalitu turnaje potvrdily až výsledky dalších turnajů. Ve finále 
se poprvé utkali čs. tenista Jan Kodeš a tenista SSSR Gruzínec Alexander Metreveli. Záznam finálového utkání 
byl téměř půlstoletí ztracen a nedostupný. V roce 2018 se podařilo získat jak barevný záznam, tak i část 
původního komentáře Luďka Brábníka z roku 1973. První dva sety doplnil svými unikátními postřehy sám 
wimbledonský vítěz Jan Kodeš, který komentuje svou hru, taktiku a myšlenky během finále po 45 letech. Režijní 
úprava 2018 Robert Záruba 
 
Od srpna roku 2018 jsme začali vysílat nový cyklus Archiv D, ve kterém se objevují sportovní dokumenty, které 
v době svého vzniku patřily mezi nejlepší.  
 
Archiv D: Pět medailí ze Strahova  
Dokument o ME v atletice, které proběhlo v roce 1978 na Stadionu Evžena Rošického v Praze. Českoslovenští 
atleti na něm vybojovali dvě stříbrné a tři bronzové medaile. Je to zatím jediný atletický šampionát pod širým 
nebem, který se u nás konal 
 
Archiv D: Cesta do hlubin fotbalové duše  
Dokument z roku 1975 je sondou do nitra fotbalových hráčů, trenérů, rozhodčích, funkcionářů i fanoušků 
 
Archiv D: Proč ne? 
Dokument z roku 1981 o legendární automobilové závodnici Elišce Junkové 
 
Archiv D: Pepi 
Jediný dokumentární film o Josefu Bicanovi byl natočen před 25 lety k osmdesátinám legendárního fotbalisty 
 
Archiv D: Jeho manželka 
Slavná žena slavného muže – Dana a Emil Zátopkovi v dokumentu z roku 1990 
 
Archiv D: Srdce a míč 
Medailon fotbalového internacionála Tomáše Pospíchala, jednoho ze slavných „Chilanů“, který zemřel právě 
před 15 lety 



 
Archiv D: Setkání s kapelníkem 
Unikátní dokument, který získal v roce 1967 na MFF v Cannes 2. cenu v kategorii sportovních reportáží 
 
Archiv D: Proč odešel šéf? 
Dokument pátrající po okolnostech odchodu do emigrace jednoho z nejlepších hokejistů naší historie Vladimíra 
Zábrodského  
 
Archiv D: Ivo Viktor 
Právě před 40 lety vznikl dokument o Ivu Viktorovi, jednom z nejlepších fotbalových brankářů naší historie 
 
Archiv D: Jak se máš, Františku? 
František Šťastný, legendární motocyklový závodník a skvělý vypravěč, neodolatelným způsobem vzpomíná na 
svou pozoruhodnou sportovní kariéru 
 
Archiv D: Za císaře! 
Dokument o českém cyklistovi století Janu Veselém, který by se v letošním roce dožil 95 let 
 
Archiv D: Od Divína k Nepelovi 
Dokument o slavném období československého krasobruslení v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech 
minulého století 
 
Archiv D: Ostrov pokladů, Štvanice 
Dokument o pražském vltavském ostrově, kde se před 85 lety konalo u nás poprvé MS v hokeji a kde se také 
psaly slavné stránky českého tenisu 
 
Sto let sportu: Sportovní momenty 
V první polovině roku 2018 se podařilo nastartovat unikátní projekt 100 let českého sportu, kde mohli naši 
diváci hlasovat pro nejlepší sportovní momenty jednotlivých dekád za posledních 100 let. K projektu vznikl i 
unikátní pořad, kde Ota Černý s hosty popisuje a vzpomíná na jednotlivé dekády. Celý projekt byl vyhodnocen 
na slavnostním galavečeru, který byl vysílán na programech ČT2 a ČT1.  
 
Československé sportovní století 
K výročí 100 let od vzniku Československé republiky jsme také připravili seriál Československé sportovní století. 
Jedná se krátké připomenutí největších úspěchů československých sportovců na evropských a světových 
šampionátech a olympijských hrách. 
 
Výroční pořady 
  
Na závěr roku 2018 jsme zařadili do naší programové nabídky řadu úspěšných výročních pořadů, díky kterým 
měli naši diváci možnost znovu si připomenout nejvýznamnější sportovní události roku 2018. Mezi tyto pořady 
například patří: Ve zpětném zrcátku – jedná se o pořad, který mapujeme motoristickou sezonu 2018. Chvíle 
okouzlení – pořad mapující estetické sporty v roce 2018. Red Bull Air Race – Smoke On – pořad, který mapoval 
vítěznou cestu Martina Šonky za celkovým prvenstvím v této letecké sérii a mnoho dalších.  

Název Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating 
[000] 

průměr 

Share [%] 
průměr 

Celkový 
Reach 
[000] 

Sezona v sedle 2018 55 minut 0,2 17 0,74 45 

Ve zpětném zrcátku 55 minut 0,3 27 1,15 42 

Letecký sport: Red Bull Air Race 2018 52 minut 0,3 30 0,94 98 

Chvíle okouzlení 55 minut 0,3 22 0,98 59 

  
 



Sport 2018 

Již sedmým rokem zařazujeme do vánočního vysílání ČT sport několikahodinový sestřih mapující nejdůležitější 
sportovní okamžiky roku s důrazem na českou stopu. Diváci tedy mohou vidět vše, co se českým sportovcům 
v roce 2018 povedlo a vzpomenout na nejemotivnější sportovní okamžiky pro český národ. Pořad se skládá 
z bloků, které se věnují vždy jednomu sportovnímu odvětví nebo jedné konkrétní sportovní akci (MS fotbal, 
Fotbal, Míčové sporty, Cyklistika, Atletika, Vodní sporty, Zimní sporty, ZOH, Lední hokej, Tenis, České ligy a 
závody) v roce 2018 ještě přibyla část, která výhradně patřila Ester Ledecké a mapovala její neuvěřitelné 
sportovní úspěchy v roce 2018. Celý sportovní rok 2018 shrnul pořad Sport 2018. 
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průměr 

Rating 
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průměr 
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průměr 

Celkový 
Reach 
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Sport 2018 1 hodina 52 minut 0,4 37 0,87 181 

MS fotbal 2018 45 minut 0,8 67 2,62 117 

Fotbal 2018 56 minut 0,6 48 1,71 96 

Míčové sporty 2018 29 minut 0,6 47 1,76 62 

Cyklistika 2018 36 minut 0,5 45 1,65 71 

Atletika 2018 1 hodina 14 minut 0,5 44 1,58 110 

Vodní sporty 2018 49 minut 0,4 31 1,07 64 

Ester Ledecká 2018 26 minut 0,3 30 1,09 45 

Zimní sporty 2018 55 minut 0,3 28 1,18 73 

ZOH 2018 48 minut 0,3 26 1,76 57 

Mimořádné výkony 2018 31 minut 0,3 25 0,91 35 

Lední hokej 2018 1 hodina 13 minut 0,3 24 1,10 89 

Tenis 2018 43 minut 0,3 24 0,84 41 

České ligy a závody 2018 22 minut 0,1 7 0,72 9 

 
 

 


