
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Zpráva o programu ČT sport  
za 1. pololetí roku 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zpracoval: Jiří Ponikelský, výkonný ředitel programu ČT sport  
Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel  
Červenec 2019 



2 
 

Zpráva o programu ČT sport za 1. pololetí roku 2019 

Úvod 
Rok 2019 je třináctým rokem fungování sportovního kanálu ČT sport. Pokud bychom letošní první 

pololetí rozdělili na měsíce, tak leden byl spojen především s tradičním vysíláním motoristického Dakaru z Jižní 

Ameriky a speciálním projektem propagace domácí házené resp. klubů v rámci mistrovství světa, únor s MS v 

alpském lyžování a MS v akrobatickém lyžování a snowboardingu, březen s MS v krasobruslení, Světovými 

poháry v alpském lyžování a MS v biatlonu se studiem ČT sport přímo v místě, duben s golfovým Masters a 

vysíláním fotbalové Evropské ligy, květen s tradičním vrcholem hokejové sezóny – MS v ledním hokeji na 

Slovensku, ale i MS v para hokeji z Ostravy a tenisovými přenosy z Rolland Garros a červen potom s MS v 

softballu mužů a Hrami IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019. 

Po celé období bylo vše znovu propojené tradičními národními ligovými soutěžemi ve fotbale, hokeji a 

halových sportech. Pokračovaly přenosy ze Světového poháru v biatlonu s opět výrazně nadstandardní 

diváckou sledovaností i mapování kompletního motoristického sportu v České republice. 

Také devátý ročník zimní reality show „S ČT sport na vrchol“ udržel svůj vysoký standard, a to jak v 

místech akce, tak ve sledovanosti na ČT sport. 

 

1. pololetí roku 2019 v číslech 

 Průměrný denní zásah činil 1 milion a 59 tisíc diváků 

 Průměrný share – 4,39 % 

 2 638 premiérových pořadů, 2 486 hodin premiérového vysílání  

 4009 repríz, 1 558 hodin reprízového vysílání 

 Leader sledovanosti byl program ČT sport v první polovině roku 2019 5x  

 Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu 24,38 % 

 

Novinky v první polovině roku 2019 
Asi největší novinkou začátku roku 2019 bylo nastartování propagace přenosů, které vysílá program ČT 

sport na internetu resp. platformě HbbTV tj. přenosů, které kolidují s běžným televizním vysíláním, nebo 

přenosů, které jsou přenášeny jen po internetu. 

Propagace formou tzv. dvoj- až čtyřoken přímo v televizním vysílání, kdy i diváci, kteří zatím nevlastní 

televizi s HbbTV vidí i další konkrétní obsah, který program ČT sport umí českému divákovi zprostředkovat, se 

ukázala jako průlomová a vzbudila i široký divácký ohlas včetně pozitivních reakcí od jednotlivých sportovních 

svazů. 

Nové technologie v přenosu signálu přes internetové linky, výrazné zapojení tzv. batohů (přenos 

signálu přes mobilní sítě) pro reportérskou práci v terénu v České republice i v zahraničí pokračují a přispívají již 

druhým rokem k rozšíření vysílání jednak aktuálních akcí typu tisková konference a dále právě sportů, kde by 

běžné technologie svojí finanční a technickou náročností zpravodajství či přenos neumožnily. Nově byla 

technologie i pro vysílání ČT sport zakoupena (dříve jen pronájem), takže rozsah vysílání se bude nadále 

navyšovat, což pro diváka znamená více obrazových informací a zajištění zase dalšího servisu od ČT sport. 

 

Zahraniční reputace 
V prvním pololetí roku 2019 získala Česká televize opět mezinárodní uznání za zvládnutí náročných 

přenosových akcí na domácí území. Patřily mezi ně především závody Světového poháru ve sjezdovém lyžování 

ve Špindlerově Mlýně 8. - 9. března i únorová běžecká Jizerská padesátka jako součást prestižního světového 

seriálu Ski Classics. Z hlediska počtu odebírajících společností a mimořádně rozsáhlého celosvětového šíření 

signálu bylo potom rekordní přátelské utkání našich fotbalistů s Brazílií 26. března.                       
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Už tradiční uznání za vysokou míru profesionality získaly atletické přenosy z Pražského půlmaratónu  

(6. 4.) i Pražského mezinárodního maratónu (5. 5.) a také z 58. ročníku ostravského mítinku Zlatá tretra (20. 6.) 

S bezchybným dodržením federacemi stanovených náročných přenosových závazků zvládly štáby České televize 

domácí zápasy tenisového Fed Cupu žen (ČR-Rumunsko a ČR-Kanada) i Davis Cupu mužů (ČR-Nizozemsko), 

pražský tenisový turnaj ATP Czech Open, zápasy basketbalové kvalifikace pro MS mužů 2019 v Číně, 

házenkářských kvalifikací mužů i žen pro ME a MS i volejbalové Evropské ligy mužů i žen stejně jako i ostravský 

díl seriálu World Tour v plážovém volejbalu. Evropská fotbalová federace UEFA vyjádřila naprostou spokojenost 

s kvalitou přenosů ze zápasů Viktorie Plzeň a Slavie Praha v jarních kolech Evropské ligy, kvalifikaci na EURO 

2020 potom z domácích stadiónů odstartovaly zápasy ČR-Bulharsko v Praze (3.6.) a ČR-Černá Hora v Olomouci 

(10.6.).  

Pověst nejlepšího přenosového ztvárnění obhájila v rámci seriálu Světového poháru horských kol 

znovu práce štábu České televize v Novém Městě na Moravě (25.-27.5.), kvalitu české hokejové přenosové 

školy potom potvrdily přenosy z domácích zápasů Euro Hockey Challenge i brněnského dílu Euro Hockey Tour 

(2.-5.5.). Doslova průlomovým pro paralympijský sport se potom stal ostravský světový šampionát v para hokeji 

na přelomu dubna a května, který svojí jedinečnou atmosférou i celkovým ztvárněním pokrytí všech zápasů 

v závěrečném globálním vyhodnocení překonal veškerá dosavadní rekordní čísla ohledně sportu tělesně 

postižených.       

 

Spolupráce s ČOV, ČUS a se sportovními svazy 
V letošním roce pokračuje spolupráce z hlediska hlavních soutěží fotbalu a hokeje. 

Nově se podařilo dostat do vysílání již zmiňovaný projekt s pracovním názvem „propagace klubů 

v rámci světové akce - svátek sportu“, a to v různých sportovních odvětvích. 

Jako první se v lednu v rámci MS v házené odprezentovalo celkem 17 oddílů házené z různých částí 

České republiky ve formě 2-5 minutových medailonků ze zákulisí oddílů (pohled do minulosti, současnost a 

náhled do budoucnosti). Medailonky byly jednak odvysílány na ČT sport, ale také předány samotným oddílům 

k jejich propagaci. 

Nově se připravují podobné „svátky“ při MS v basketbalu mužů a MS v ragby. 

Velice významným prvkem byly Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019, kde se opět potvrdilo, že 

spolupráce mezi programem ČT sport a domácími organizátory (národními svazy nebo v tomto případě přímo s 

Českým olympijským výborem) je nezbytnou podmínkou pro zdařilo propagaci sportu v České republice, a to 

jak na úrovni dospělých, tak především sportu mládeže a dětí. 

 

Programová skladba 
 

Atletika 
Atletika: Czech Indoor Gala 2019 / 12.2.2019 

Česká stopa 

 Filip Šnejdr, 2. místo, 800 m muži 

 Vendula Hluchá, 2. místo, 800 m ženy 

 Simona Vrzalová, 2. místo, 1500 m ženy 

 Amálie Švábíková, 1. místo, skok o tyči ženy 

 

Jednou z největších tuzemských atletických akcí v první polovině roku 2019 je bezesporu mezinárodní 

halový atletický mítink Czech Indoor Gala v Ostravě. Divákům jsme nabídli hlavní program v přímém přenosu. 
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Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Atletika: Czech Indoor Gala 2019 2 hodiny 2 minuty 0,9 79 3,13 266 

 

Atletika: Dálkové běhy 

Česká stopa 

 Vít Pavlišta a Jiří Homoláč pravidelně v první dvacítce 

 

 Tradičně se program ČT sport věnuje sérii tuzemských dálkových běhů RUNCZECH. Celý seriál začíná 

v dubnu pražským 1/2maratonem, pokračuje Pražským maratonem a na něj navazují další závody seriálu 

z Karlových Varů, Českých Budějovic a Olomouce. V roce 2019 jsme obohatili vysílání z pražského maratonu 

ještě o živé vstupy, které mapovaly průběh celého maratonského dne od brzkých ranních hodin až po doběh 

amatérů a hobby závodníků. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Atletika: Dálkové běhy 8 hodin 45 minut 0,6 56 2,98 608 

 

Atletika: Halové ME 2019 Skotsko / 1.-.3.3.2019 

Česká stopa 

 Tomáš Staněk, 3. místo, vrh koulí muži 

 Simona Vrzalová, 6. místo, 1500 m ženy 

 Michaela Hrubá, 6. místo, skok do výšky ženy 

 

Kompletní program halového šampionátu jsme vysílali v přímých přenosech s komentářem Michala 

Dusíka a Davida Lukšů přímo z místa konání. Komentátorskou dvojici pak tradičně doplnila reportérka Žaneta 

Peřinová s bezprostředními ohlasy českých reprezentací i dalších hvězd šampionátu. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Atletika: Halové ME 2019 Skotsko 19 hodin 36 minut 2,0 171 6,88 1 613 

 

Atletika: IAAF Diamond League 

Česká stopa 

 Nikola Ogrodníková, 5. místo, hod oštěpem ženy (mítink v Šanghaji, květen 2019) 

 Zuzana Hejnová, 3. místo, běh na 400 m překážek ženy (mítink v Římě, červen 2019) 

 Tomáš Staněk, 7. místo, vrh koulí muži (mítink v Dauhá, květen 2019) 

 Jakub Vadlejch, 5. místo, hod oštěpem muži (mítink v Oslu, červen 2019) 

 

V atletickém programu na ČT sport nesmí chybět ani seriál vrcholných atletických mítinků Diamond 

League. Jednotlivé zastávky vysíláme v přímém přenosu nebo ze záznamu. Naši diváci mají vždy možnost 

sledovat přímé přenosy z Diamond League živě na webu ČT a na HbbTV.   
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Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Atletika: IAAF Diamond League 2019 13 hodin 57 minut 0,6 48 2,82 732 

 

 Divákům programu ČT sport jsme v první polovině roku 2019 připravili další pestré atletické vysílání, 

které zahrnovalo MČR v chůzi, MČR v půlmaratonu, MČR do 22 let, zimní a letní Pražskou tyčku, 58. Zlatou 

tretru, Memoriál Josefa Odložila a mnoho dalšího.  

 

Cyklistika 
Cyklokros: MS 2019 Dánsko / 2.-3.2.2019 

Česká stopa 

 Michael Boroš, 14. místo, muži Elite 

 Kateřina Nash, 20. místo, ženy Elite 

 Tomáš Kopecký, 4. místo, muži U23 

 

Začátek února patří na programu ČT sport světovému šampionátu v cyklokrosu. Divákům jsme nabídli 

přímé přenosy ze čtyř závodů a to ELITE muži, ELITE ženy, muži U23 a junioři.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Cyklokros: MS 2019 Dánsko 4 hodiny 32 minut 1,9 167 7,68 762 

 

 Z cyklokrosu také vysíláme seriál domácích závodů TOI TOI CUP kategorie C1 (přímé přenosy), 

kategorie C2 (sumáře a sestřihy), mistrovství ČR mužů a žen a kompletní program seriálu SP v cyklokrosu. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Cyklokros 2019 – TOI TOI CUP, MČR, SP 6 hodin 32 minut 1,1 98 3,78 857 

 

Dráhová cyklistika: MS 2019 Polsko / 27.2.-3.3.2019 

Česká stopa 

 Tomáš Bábek, 6. místo, 1 km s pevným startem 

 Pavel Kelemen, 13. místo, sprint 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Dráhová cyklistika: MS 2019 Polsko 14 hodin 10 minut 0,4 31 1,54 615 

 

Horská kola: SP 2019 Česko / Nové Město na Moravě / 24.-26.5.2019 

Česká stopa 

 Ondřej Cink, 5. místo, muži Elite 

 Jitka Čábelická, 17. místo, ženy Elite  
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V naší cyklistické nabídce nesmí chybět ani horská kola. První polovina roku 2019 byla ve znamení 

Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Všechny závody jsme vysílali v přímém přenosu. Přenosy jsme 

doplnili studiem přímo v místě konání a aktuálními rozhovory z mix zóny.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Horská kola: SP 2019 Nové Město na Moravě 9 hodin 49 minut 0,8 65 4,99 673 

Horská kola: SP 2019 7 hodin 14 minut 0,5 39 4,34 442 

 

Z cyklistiky vysíláme také velké množství reportáží a aktuálních sumářů, jako je například Kolo pro 

život, Český pohár horských kol, reportáže v pořadu Sport v regionech a magazín InCycle, který mapuje dění ve 

světě silniční cyklistiky. 
  

Dostihy a jezdectví 
Velký prostor v našem vysílání věnujeme také přenosům, záznamům a aktuálním reportážím ze světa 

dostihů a jezdectví. Z dostihů jsme v první polovině roku 2019 vysílali přenosy z Velké dubnové ceny, Velké jarní 

ceny. V novém kabátu jsme vysílali 99. České Derby, kde jsme přenosový čas výrazně rozšířili a diváci tak mohli 

sledovat více jak tři hodiny přímého vysílání z celého dostihového dne.    

 

Dostihy: 99. České derby / 22.6.2019 

Česká stopa 

Jiří Palík, 1. místo, kůň Pacific Hill, 

Filip Minařík, 2. místo, kůň Angkor Watt 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

99. České Derby  3 hodiny 2 minuty 0,4 37 2,99 134 

 

 Jezdectví se na programu ČT sport věnujeme hlavně ve středu, kdy vysíláme blok jezdeckých pořadů, 

které mapují víkendové dění. Diváci u nás samozřejmě naleznou i přímé přenosy z tohoto sportovního odvětví, 

například pravidelné víkendové přenosy z vrcholné Global Champions League nebo přímý přenos největšího 

závodu v parkurovém skákání pořádaném na českém území J&T Banka CSI-W Olomouc (zde jsme tradičně 

vysílali denní sumáře a nedělní přímý přenos). 

 

Jezdectví: Mezinárodní závody ve skocích J&T Banka CSI-W Olomouc / 20.-23.6.2019 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Jezdectví: J&T Banka CSI-W Olomouc 3 hodiny 7 minut 0,2 17 1,01 124 
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Evropské hry 2019 Bělorusko / 21.-30.6.2019 
Česká stopa 

 David Kostelecký, 1. místo, střelba, trap 

 Tomáš Bábek, 1. místo, dráhová cyklistika, 1 km s pevným startem 

 atleti - smíšená štafeta na 4x 400 m, 2. místo 

 atleti – stíhací smíšená štafeta, 2. místo 

 Nikola Mazurová, 2. místo, střelba, malorážka 

 Tomáš Nýdrle, 2. místo, střelba, skeet 

 Aneta Holasová, 2. místo, sportovní gymnastika, prosná 

 

 Dění na Evropských hrách 2019 jsme našim divákům zprostředkovali v podobě denních sumářů, které 

s pomocí vyslaných zpravodajských štábů mohly doplnit mezinárodní signál o starty a úspěchy českých 

reprezentantů. Velké množství původních příspěvků bylo také ve Sportovních zprávách a v BBV. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Evropské hry 2019 Bělorusko 8 hodin 46 minut 0,2 19 0,85 414 

 

Fotbal 
 Fotbal patří ve vysílání programu ČT sport k nejsledovanějším sportům. Věnujeme se domácím 

soutěžím, evropským soutěžím, utkáním našich reprezentačních celků (A, U21, U19, …), diskuzním pořadům i 

pořadům magazínového formátu. Nejatraktivnější utkání doplňujeme studiem a komentářem přímo z místa 

konání (FORTUNA:LIGA, EL UEFA, reprezentace). Premiérových pořadů s fotbalovou tématikou jsme za první 

polovinu roku 2019 odvysílali 303 s celkovou stopáží 374 hodin a se zásahem 3 miliony 898 diváků.  

 Z domácích soutěží vysíláme FORTUNA:LIGU jedno vybrané utkání z kola (čtvrtá volba), 

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU jedno vybrané utkání z kola (první volba), vybraná utkání z regionálních fotbalových 

soutěží a 7 vybraných utkání z poháru MOL Cup. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

FORTUNA:LIGA 38 hodin 30 minut 1,0 88 3,35 1 858 

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 34 hodin 29 minut 0,5 46 2,41 1 155 

Můj fotbal - živě 6 hodin 36 minut 0,3 25 2,09 272 

 

 Z Evropské ligy UEFA vysíláme jedno vybrané utkání z každého kola (první volba), finále, reportáže ze 

všech protizápasů a magazíny, které mapují jednotlivá kola EL UEFA. Z Ligy mistrů UEFA vysíláme úterní a 

středeční sumář, který mapuje průběh všech utkání aktuálního kola. Sumáře jsou doplněny studiem. Finále LM 

UEFA a Superpohár UEFA vysíláme v přímém přenosu. 
 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Evropská liga UEFA 39 hodin 46 minut 2,4 208 8,55 2 492 

Liga mistrů UEFA 13 hodin 51 minut 1,1 93 6,29 911 

Liga národů - finále / Portugalsko - Nizozemsko 2 hodiny 45 minut 1,0 86 2,89 311 

 



8 
 

Nejaktuálnější dění napříč fotbalovými soutěžemi mapují naše magazíny a diskuzní pořady. Studio 

fotbal – Extra představuje divákům týmy z nadcházejícího utkání FORTUNA:LIGY, které budeme vysílat. Studio 

fotbal – Dohráno shrnuje průběh právě proběhlého kola FORTUNA:LIGY A FOTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Studio 

fotbal – Dohráno Plus je diskuzní pořad, kde moderátor a vybraní experti reagují na nejzajímavější okamžiky 

právě proběhlého kola FORTUNA:LIGY a aktuální fotbalové dění.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Studio fotbal - Dohráno 8 hodin 27 minut 0,5 39 2,01 617 

Studio fotbal - Dohráno Plus 15 hodin 12 minut 0,3 25 0,96 586 

Studio fotbal - Extra 4 hodiny 49 minut 0,4 38 1,63 603 

Můj fotbal 1 hodina 18 minut 0,2 15 1,46 79 

 

 Všechna přípravná a kvalifikační utkání naší fotbalové reprezentace vysíláme v přímém přenosu. 

Přenosy jsou doplněny o studio a komentář přímo z místa konání. Vysíláme také doplňující program různé 

sumáře, rozhovory s hráči, mapujeme pohyb našeho reprezentačního celku v zahraničí a i jeho cestu na 

jednotlivá utkání. 
 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

reprezentace A 13 hodin 22 minut 4,0 341 12,50 2 159 

 

Novinkou ve fotbalové nabídce pro rok 2019 je zařazení šampionátů U21, U20, U17 a světového 

šampionátu ve fotbalu žen.   

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Fotbal: MS žen 2019 Francie 30 hodin 12 minut 0,7 58 2,84 1 230 

Fotbal: MS U20 2019 Polsko 16 hodin 46 minut 0,5 40 2,27 724 

Fotbal: ME U17 2019 Irsko 5 hodin 59 minut 0,5 41 2,63 444 

Fotbal: ME U21 2019 Itálie 6 hodin 19 minut 0,5 42 2,13 375 

 

 V našem fotbalovém programu nesmí chybět ani mládežnický fotbal. Vysílali jsme reportáže z 

finálového turnaje Poháru mládeže FAČR kategorie U13 Ondrášovka Cup a reportáže z krajského finále 

největšího fotbalového turnaje pro chlapce a dívky z prvního stupně základních škol McDonald´s Cup 2019. 

Jeho finále jsme na programu ČT sport vysílali živě. 
 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Fotbal: MCDonald´s Cup 2019 1 hodina 4 minuty 0,3 26 1,87 267 

Fotbal: Ondrášovka Cup 2019 1 hodina 19 minut 0,4 35 2,33 269 
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Házená: MS 2019 Dánsko, Německo / 10.-27.1.2019 

vítěz: Dánsko 

 

 V lednu proběhl světový šampionát v házené mužů, neměli jsme zde sice své zastoupení, ale i přesto 

jsme zařadili do programu 28 přímých přenosů jako propagaci tohoto sportu. Z házené samozřejmě nechybí ani 

přímé přenosy z naší nejvyšší soutěže a reprezentačních utkání mužů a žen. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Házená: MS 2019 Německo, Dánsko 44 hodin 36 minut 0,5 44 1,34 1 082 

 

Hokej 
Stejně jako fotbal patří i lední hokej k nejsledovanějším sportům. V první polovině roku 2019 jsme 

odvysílali 376 premiérových pořadů o celkové stopáži 561 hodin a se zásahem 6 milionů 238 tisíc diváků. 

Hokejové vysílání programu ČT sport zahrnuje přímé přenosy z Tipsport Extraligy, Chance ligy, 

reprezentační utkání (A, U20,…), evropské hokejové soutěže, světový šampionát, diskuzní pořady a magazíny. 

Z Extraligy vysíláme pravidelné nedělní přenosy (v některých případech i dvě utkání po sobě), všechna úterní 

kola a celé play-off. V pátek pak vysíláme pořad Buly, který mapuje právě proběhlé kolo. V pondělí pak pořad 

„Hokej den poté“, kde moderátor se svými hosty rozebírá aktuální témata a dění v hokejové Tipsport extralize. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Hokej: Tipsport Extraliga 159 hodin 27 minut 1,5 130 4,59 3 146 

Hokej den poté 7 hodin 29 minut 0,3 30 1,67 496 

 

 Fandit naší hokejové reprezentaci mohou diváci u sledování přímých přenosů evropských soutěží Euro 

Hockey Challenge a Euro Hockey Tour. Utkání naší reprezentace v těchto soutěžích doplňujeme pravidelně také 

o studia a komentář z místa konání. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Hokej: Euro Hockey Challenge 11 hodin 27 minut 1,9 165 6,80 1 603 

Hokej: Euro Hockey Tour 24 hodin 36 minut 2,4 204 8,09 2 376 

 

Lední hokej: MS 2019 Slovensko / 10.-26.5.2019 

Česká stopa 

 Česká reprezentace – 4. místo 

 

Navzdory tomu, že se naší reprezentaci opět nepodařilo na světovém šampionátu dosáhnout na 

medaile, divácký zájem byl mimořádně veliký. ČT sport dokonce zaznamenal druhý nejsledovanější přenos 

v jeho historii. Čtvrtfinálové utkání Česko-Německo k obrazovkám přilákalo přes 2 miliony diváků starších 

patnácti let. Zápas nejvíce oslovil mužské publikum, viděly jej tři pětiny všech mužů, kteří měli v danou dobu 

zapnutou televizi. Ve skupině do čtyřiadvaceti let jich bylo dokonce 83 %, v totožné věkové skupině žen pak 

takřka 73 %. Dívalo se také nejmladší publikum, utkání si nenechalo ujít 121 tisíc dětí ve věku od čtyř do čtrnácti 

let. 
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Vysílali jsme opět všechna utkání v přímém přenosu na ČT sport nebo na webu a HbbTV. Všechna 

utkání byla komentována přímo z místa. Na místě jsme také měli vlastní studio. Téměř každý den šampionátu 

jsme vysílali hokejový blok, který začínal po třetí hodině odpolední a končil po jedenácté hodině večerní. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Hokej: MS 2019 Slovensko 129 hodin 6 minut 5,9 503 21,69 5 999 

 

Para hokej: MS 2019 Česko / 27.5.-4.6.2019 

Česká stopa 

 Česká reprezentace – 4. místo 

 

Na přelomu května a června se v ostravské Ostravar Aréně uskutečnil světový šampionát v para hokeji. 

ČT sport vysílal všechna utkání naší reprezentace a finále v přímém přenosu a s komentářem přímo z místa 

konání. Ostatní utkání mohli diváci sledovat na webu ČT sport a na HbbTV. O šampionát byl veliký divácký 

zájem. Je to vidět i na celkové sledovanosti turnaje.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Para hokej: MS 2019 Česko 13 hodin 38 minut 1,4 119 4,53 1 179 

 

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 / 23.-27.6.2019 
 Pro diváky jsme připravili nejrozsáhlejší projekt v historii Olympiády dětí a mládeže v její historii. O živé 

vysílání se každý den staralo celkem šest přenosových vozů, 12 komentátorů, 7 reportérů a Ondřej Zamazal 

jako hlavní redaktor a průvodce studia. Vysílání na programu ČT sport probíhalo kontinuálně od rána do 

pozdních odpoledních hodin. To co se nevešlo do vysílání, bylo k vidění na webu a HbbTV pomocí celkem pěti 

živých streamů. 
 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 34 hodin 31 minut 0,2 16 1,75 493 

 

Krasobruslení 
V našem sportovním vysílání nezapomínáme ani na fanoušky estetických sportů. Mezi největší svátky 

jistě patří šampionáty v krasobruslení, které tradičně vysíláme na programu ČT sport v přímých přenosech 

s komentářem Miroslava Langera. Celkově je to více jak 60 hodin přímých přenosů 

 

Krasobruslení: ME 2019 Bělorusko / 21.-27.2.2019 

Česká stopa 

 Michal Březina, 7. místo celkově 

 Eliška Březinová, 10. místo celkově 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Krasobruslení: ME 2019 Bělorusko 32 hodin 16 minut 1,2 102 5,17 1 932 
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Krasobruslení: MS 2019 Japonsko / 18.-24.3.2019 

Česká stopa 

 Michal Březina, 8. místo celkově 

 pár Hanna Abrazevičová, Martin Bidař – 18. místo 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Krasobruslení: MS 2019 Japonsko 31 hodin 41 minut 0,5 40 5,54 676 

 

Moderní pětiboj: SP 2019 Česko / 24.-27.5.2019 
Česká stopa 

 Jan Kuf, 7. místo  

 dvojice Eliška Přibylová, Marek Grycz, 7. místo 

 

Na konci května se v Praze konal závod Světového poháru v moderním pětiboji. Na programu ČT sport 

jsme vysílali sumáře a přímé přenosy na webu a HbbTV. Celý program byl pak uzavřen pondělním přímým 

přenosem, kterému předcházel sumář, který mapoval průběh všech závodů.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Moderní pětiboj:  SP 2019 Česko 31 hodin 41 minut 0,5 40 5,54 676 

 

Motorismus 
Motoristickou sezonu vždy začínáme vysíláním závodu off-road vozidel a motocyklů Dakar. Dále 

vysíláme pravidelný týdenní pořad Svět motorů a živé vstupy ze seriálu české rallye a nově také sumáře ze 

všech dílů seriálů MS i ME rallye.  

 

Motorismus: Dakar 2019 / 6.-17.1.2019 

Česká stopa 

 Martin Prokop, 6. místo, kategorie automobilů 

 Aleš Loprais, 5. místo, kategorie kamionů 

 

Vysílání ze slavné rallye Dakar bylo opět ve znamení denních sumářů. Každý den jsme vysílali sumář, 

diskuzní pořad Dakarské ozvěny a zajímavosti z místa v pořadu Dakar za oponou. Přímo v místě dění jsme měli 

opět redaktora. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Motorismus: Dakar 2019 13 hodn 32 minut 0,6 53 2,48 1 031 

 

Z každého závodu seriálu WRC vysíláme hodinové sumáře.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Motorismus: WRC 2019 6 hodin 53 minut 0,3 28 1,59 421 
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Veškeré dění na domácí motoristické scéně mapuje týdeník Svět motorů. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Svět motorů 29 hodin 52 minut 0,2 14 0,94 698 

 

Od minulé sezóny jsme zařadili přímé vstupy z každého podniku domácí série rally. Jedná se o několik 

vstupů denně, které mapují jednotlivé rychlostní zkoušky. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Motorismus: Česká rally 5 hodin 5 minut 0,2 19 1,13 443 

 

Plážový volejbal: SP 2019 Česko / 29.5.-2.6.2019 
Česká stopa 

 Ondřej Perušič a David Schweiner, 2. místo 

 

Na přelomu května a června se konal v Ostravě opět svátek plážového volejbalu v rámci World Tour. 

ČT sport vysílal od středy do neděle kompletní program Světového poháru živě na webu a HbbTV. 

Nejzajímavější utkání jednotlivých dnů a celé vyvrcholení turnaje viděli naši diváci v přímém přenosu na ČT 

sport. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Plážový volejbal: SP 2019 Česko 38 hodin 58 minut 0,3 25 2,23 772 

 

Softball: MS 2019 Česko / 13.-23.6.2019 
Česká stopa 

 Česká republika – 8. místo 

 

Poprvé v historii se na území České republiky konal světový šampionát v softballu mužů. Na programu 

Čt sport jsme vysílali všechna utkání naší reprezentace a vybraná utkání play-off v přímém přenosu. Na webu a 

HbbTV byl potom k dispozici kompletní program šampionátu. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Softbal: MS 2019 Česko 23 hodin 13 minut 0,4 38 1,51 832 

 

Tenis 
Nabídku tenisových přenosů se snažíme neustále rozšiřovat. V první polovině roku jsme vysílali 

kompletní program prostějovského tenisového turnaje MONETA Czech Open 2019 a pražského tenisového 

turnaje J&T Banka Prague Open 2019. Dále jsme našim divákům nabídli přenosy ze všech zápasů české 

reprezentace v rámci soutěží Fed Cup a Davis Cup. V nabídce máme i jeden z grandslamových turnajů Roland 

Garros. Z tohoto turnaje jsme opět odvysílali přes 50 hodin přímých přenosů z vybraných utkání, a to včetně 

mužského a ženského finále. 
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Tenis: MONETA Czech Open 2019 / 4.-8.6.2019 
Česká stopa 

 Vít Kopřiva a Václav Šafránek, osmifinále 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Tenis: MONETA Czech Open 2019 15 hodin 56 minut 0,5 45 4,73 671 

 

Tenis: J&T Banka Prague Open / 27.4.-4.5.2019 

Česká stopa 

 Barbora Strýcová, semifinále 

 Karolína Muchová, 2. místo 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Tenis: J&T Banka Prague Open 2019 33 hodin 38 minut 0,7 63 4,54 1 052 

 

Tenis: Davis Cup / 1.-2.2.2019 

Česká stopa 

 kvalifikační kolo: Česká republika – Nizozemsko 1:3 na zápasy 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Tenis: Davis Cup - 1. kolo - Česko-Nizozemsko 9 hodin 35 minut 2,8 240 10,63 1 371 

 

Tenis: Fed Cup / 9.-10.2.2019, 20.-21.4.2019 

Česká stopa 

 Česká republika – Rumunsko 2:3 na zápasy 

 Česká republika – Kanada 4:0 na zápasy 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Tenis: Fed Cup - 1. kolo - Česko-Rumunsko 12 hodin 4 minuty 5,6 480 17,19 2 148 

Tenis: Fed Cup - čtvrtfinále - Česko-Kanada 7 hodin 23 minut 1,6 141 11,17 707 

 

Tenis: Roland Garros 2019 / 26.5.-9.6.2019 

Česká stopa 

 Markéta Vondroušová, 2. místo 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Tenis: Roland Garros 2019 52 hodin 12 minut 1,2 102 7,71 1 715 
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Vodní sporty 
Veslování: ME 2019 Švýcarsko / 31.5.-2.6.2019 

Česká stopa 

 Mirka Topinková, 3. místo, skif, 

 Ondřej Synek, 6. místo, skif, 

 Lukáš Helešic a Jakub Podrazil, 5. místo, dvojka bez kormidelníka 

 

ME ve veslování mohli naši diváci sledovat hlavně na webu a HbbTV, protože ve stejnou dobu probíhal 

Světový pohár v plážovém volejbalu a tenisové Roland Garros. Finálové jízdy našich reprezentantů jsme 

odvysílali pomocí živých vstupů do vysílání ČT sport. Ze šampionátu poté vznikl sumář, který mapoval celý jeho 

průběh. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Veslování: ME 2019 Švýcarsko 0 hodin 58 minut 0,1 11 1,03 28 

 

Veslování: 106. AXA  Primátorky 2019 / 7.-9.6.2019 

Česká stopa 

 vítězství: Dukla Praha 

 

K tradičnímu nedělnímu přenosu z pražských Primátorek jsme výrazně rozšířili program ze závodu 

„Univerzitní osmy“. Páteční živé vstupy přinášely divákům aktuální informace z klání reprezentací jednotlivých 

univerzit. Před začátkem závodního víkendu jsme odvysílali medailonky představující každý ze zúčastněných 

týmů. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Veslování: 106. AXA  Primátorky 2019 3 hodiny 40 minut 0,5 43 2,89 406 

 

Vodní slalom: ME 2019 Francie / 31.5.-2.6.2019 

Česká stopa 

 Vít Přindiš, 1. místo, kajak (K1) 

 Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Vavřinec Hradilek, 1. místo, závody hlídek, kajak (K1 team) 

 Amálie Hilgertová, 1. místo, kajak (K1) 

 Tereza Fišerová, Eva Říhová, Kateřina Havlíčková, 3. místo, závody hlídek, kanoe (C1 team) 

 

Přenosy z evropského šampionátu ve vodním slalomu divákům opět přinesly radost ze sportovních 

úspěchů našich reprezentantů. Na ČT sport jsme odvysílali živě nejdůležitější okamžiky celého šampionátu, na 

webu a HbbTV byl potom dostupný kompletní program.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Vodní slalom: ME 2019 Francie 5 hodin 8 minut 0,6 52 4,01 317 

 

 Od minulé sezóny se snažíme zařazovat do programu přímé přenosy jednotlivých zastávek Světového 

poháru ve vodním slalomu. Pokud je v programu místo, vysílání obohacujeme i o zajímavá studia z Kavčích Hor. 
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Vodní slalom: SP 2019 

Česká stopa 

 Jiří Prskavec, 2. místo na SP ve Velké Británii 

 Vavřinec Hradílek, 1. místo na SP na Slovensku 

 Jiří Prskavec, 3. místo na SP ve Slovinsku 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Vodní slalom: SP 2019 9 hodin 3 minuty 0,5 43 2,90 483 

 

Zimní sporty 

Akrobatické lyžování a snowboarding: MS 2019 USA / 1.-10.2.2019 

Česká stopa 

 Eva Samková, 1. místo, snowboardcross 

 

Vše v přímém přenosu na ČT sport, webu a HbbTV, tradiční komentář Jiřího Hölzela a Michala Dusíka a 

nádherné sportovní výkony ozdobené zlatou medailí naší Evy Samkové. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Akrobatické lyžování a snowboarding: MS 2019 USA 23 hodin 59 minut 0,6 47 2,56 1 304 

 

Alpské lyžování: MS 2019 Švédsko / 5.-17.2.2019 

Česká stopa 

 Ester Ledecká, 15. místo, alpská kombinace 

 Jan Zabystřan, 15. místo, alpská kombinace 

 

Jednou za dva roky se koná tento svátek alpského lyžování. Tentokrát šampionát hostilo Švédsko. 

Všechny disciplíny jsme komentovali přímo z místa dění a program podpořily i aktuální rozhovory reportéra 

z mix zóny.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Alpské lyžování: MS 2019 Švédsko 29 hodin 31 minut 1,5 132 7,92 2 102 

 

Alpské lyžování: SP 2019 

Česká stopa 

 Ester Ledecká, 24. místo celkově, sjezd 

 

V sezoně 2018/2019 jsme výrazně rozšířili počet přímých přenosů ze Světového poháru v alpském 

lyžování. Sledovali jsme stopu Ester Ledecké a zajímalo nás, jak se jí povede po jejím zlatu ze Super G na ZOH 

2018. Do vysílání jsme zařadili i vybrané závody z finále SP 2019. Ve vysílání samozřejmě nechyběly ani mužské 

disciplíny včetně přímých přenosů tradičního Hahnekammu z Kitzbühelu nebo nočního slalomu ze Schladmingu. 
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Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Alpské lyžování: SP 2019 23 hodin 21 minut 2,1 177 10,66 2 126 

Alpské lyžování: SP 2019 Česko 4 hodiny 45 minut 0,9 74 4,49 761 

 

Snowboarding: SP 2019 

Česká stopa 

 Ester Ledecká – celkové 1. místo / paralelní slalom 

 Eva Samková – celkové 5. místo / snowboardcross  

 

 I u snowboardingu jsme výrazně rozšířili počty přímých přenosů. Jednalo se především o závody 

s účastí Ester Ledecké a Evy Samkové. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Snowboarding: SP 2019 4 hodiny 42 minut 1,9 164 7,59 976 

 

Boby a skeleton: MS 2019 1.-9.3.2019 

Česká stopa 

 Anna Fernstädtová, 4. místo, skeleton žen 

 

Už čtvrtou sezonu zařazujeme do zimního programu také přenosy ze Světového poháru v bobech a 

skeletonu včetně evropského a světového šampionátu. Diváci mohou sledovat vybrané závody živě na ČT sport, 

na webu a HbbTV. Některé závody jsou k dispozici pouze na webu a HbbTV a to bez českého komentáře. 

 

Boby a skeleton: SP 2019 

Česká stopa 

 Dominik Dvořák, 4. místo celkově, dvojbob 

 Dominik Dvořák, 5. místo, dvojbob, SP Innsbruck 

 Dominik Dvořák, 5. místo, čtyřbob, SP Innsbruck 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Boby a skeleton: MS 2019 Kanada 15 hodin 33 minut 0,2 14 1,80 472 

Boby a skeleton: ME 2019 Německo 2 hodiny 36 minut 0,6 51 2,48 299 

Boby: SP 2019 16 hodin 45 minut 0,4 36 1,43 1 002 

 

Klasické lyžování: MS 2019 Rakousko 20.2.-3.3.2019 

Česká stopa 

 Petra Nováková, 28. místo, 15 km ženy 

 Roman Koudelka, 15. místo, skoky na lyžích 

 

Marek Svačina, Pavel Čapek a velká porce přímých přenosů ze Seefeldu i Innsbrucku. Rakouský 

šampionát zůstal bez větších českých úspěchů, ale i tak se klasické lyžování těšilo velké divácké pozornosti.  
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Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Klasické lyžování: MS 2019 Rakousko 37 hodin 18 minut 1,2 100 6,28 1 848 

 

Klasické lyžování: Tour de Ski 2019 

Česká stopa 

 Kateřina Razýmová, 19. místo, Tour de Ski Val di Fiemme 

 

Novinkou pro sezonu 2018/2019 bylo zařazení převážné části závodů seriálu Tour de Ski do vysílání 

programu ČT sport.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Klasické lyžování: Tour de Ski 2019 8 hodin 50 minut 1,3 110 5,37 926 

 

Klasické lyžování: Visma Ski Classics 2019 

Česká stopa 

 Kateřina Smutná, 3. místo celkově 

 Stanislav Řezáč, 6. místo, Vasaloppet 

 Kateřina Smutná, 1. místo, La Diagonela 

 Kateřina Smutná, 2. místo, Jizerská 50 

 

Tradiční závody, nádherná krajina a české úspěchy, to je Ski Classics. Pavel Čapek a Vlastimil Vlášek se 

střídají jako komentátoři a za doprovodu studia zprostředkovávají divákům sportovní zážitek z každého závodu. 

Velkou pozornost a péči věnujeme přenosu ze závodu Jizerská 50, kde od pátku do neděle zprostředkováváme 

divákům pohled přímo na místo konání, na celý doprovodný program, na všechny přidružené závody (Jizerská 

25, ČT Jizerská 10, Mini Jizerská, …) a v neděli jako vyvrcholení kompletní přímý přenos doplněný studiem přímo 

na stadionu v Bedřichově. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Klasické lyžování: Visma Ski Classics 2019 30 hodin 42 minut 1,3 113 7,74 1 715 

Klasické lyžování: Jizerská 50 5 hodin 44 minut 1,9 165 8,50 1 120 

 

 Po letech znovu kompletní Turné čtyř můstků a vybrané přenosy ze Světového poháru ve skocích na 

lyžích a ještě světový šampionát v klasickém lyžování. V sezóně 2018/2019 se jednalo o velký nárůst počtu 

přímých přenosů z tohoto sportu.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Skoky na lyžích: Turné čtyř můstků 2019 7 hodin 28 minut 3,4 292 12,48 1 312 

Skoky na lyžích: SP 2019 5 hodin 9 minut 2,4 206 7,86 902 
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Biatlon: MS 2019 Švédsko 7.-17.3.2019 

Česká stopa 

 štafeta muži ČR, 4. místo 

 smíšená štafeta ČR, 6. místo 

 Markéta Davidová, 7. místo, sprint žen 

 

Jedním z divácky nejpopulárnějších sportů se stal biatlon a v sezóně 2018/2019 tomu nebylo jinak. Pro 

divácký komfort děláme opravdu maximum. Všechny závody Světového poháru jsou doplněny studiem na 

Kavčích horách a informace z místa poskytuje vyslaný reportér. Na MS má Česká televize studio, vlastní kameru 

na střelnici i reportéry v okolí trati a střelnice, aby divák dostával nejaktuálnější informace o průběhu závodu. 

Všechny závody Světového poháru a světového šampionátu vysíláme živě na programu ČT sport. V naší nabídce 

nechybí ani evropský šampionát a světový šampionát juniorů. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Biatlon: MS 2019 Švédsko 21 hodin 19 minut 5,0 427 20,53 2 223 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Biatlon: ME 2019 Bělorusko 9 hodin 41 minut 2,2 192 10,72 1 287 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Biatlon: MS juniorů 2019 Slovensko 3 hodiny 59 minut 2,2 189 9,25 880 

 

Biatlon: SP 2019 

Česká stopa 

 Markéta Davidová, 3. místo, vytrvalostní závod žen, SP Pokljuka 

 Ondřej Moravec, 8. místo, hromadný závod mužů, SP Nové Město na Moravě 

 štafeta žen ČR, 3. místo, SP Oberhof 

 štafeta mužů ČR, 4. místo, SP Oberhof 

 Markéta Davidová, 1. místo, sprint žen, SP Anterselva 

 Markéta Davidová, 2. místo, hromadný závod žen, SP Anterselva 

 Markéta Davidová, 2. místo, vytrvalostní závod žen, SP Canmore 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Biatlon: SP 2019 52 hodin 21 minut 4,3 366 17,16 3 091 

 

Tuzemské a regionální sportovní akce, domácí soutěže / vztah k českému sportu 
 Nedílnou součástí sportovního vysílání České televize jsou přímé přenosy z domácích soutěží míčových 

sportů. Pravidelně vysíláme nejvyšší domácí soutěže mužů a žen v basketbalu, volejbalu, florbalu, futsalu a 

házené. 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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Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Basketbal: Kooperativa NBL 30 hodin 1 minuta 0,2 17 0,63 801 

Florbal: Tipsport Superliga 35 hodin 2 minuty 0,2 19 0,75 806 

Futsal: Varta futsal liga 20 hodin 10 minut 0,2 21 0,70 582 

Házená: STRABAG Rail Extraligy v házené mužů 22 hodin 12 minut 0,2 19 0,79 635 

Volejbal: UNIQA Extraliga 39 hodin 52 minut 0,3 26 0,91 851 

 

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. Velkou měrou také přispíváme k propagaci 

regionálního sportovního dění.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Cyklokros: MČR 2019 Holé Vrchy 1 hodina 19 minut 2,9 248 11,89 528 

Tanec: MČR ve standardních tancích 0 hodin 30 minut 0,3 29 2,83 49 

Atletika: Halové MČR 2019 0 hodin 30 minut 0,9 81 4,80 140 

Squash: MČR 2019 0 hodin 59 minut 0,9 74 5,09 165 

Alpské lyžování: MČR 2019 0 hodin 41 minut 0,1 11 0,93 17 

 

Blok reportáží Sport v regionech mapuje regionální sportovní události. Za první polovinu roku 2019 

jsme odvysílali 147 reportáží z regionů. 
 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Sport v regionech 16 hodin 9 minut 0,1 13 1,65 361 

 

Sportovní zpravodajství, publicistika, magazíny 
Každý den se snažíme v pravidelném čase zařazovat Sportovní zpravodajství. Ve všední dny jde o 

polední a večerní blok, o víkendu pouze večerní blok. Polední Sportovní zprávy jsou doplněny původním 

rozhovorem, který je zaměřen na aktuální téma ze sportovního dění. 80% reportáží je zaměřeno na domácí 

sportovní dění. Program ČT sport dále připravuje sportovní zpravodajství pro ČT 24, ČT1 a ČT :D. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Sportovní zprávy - polední 38 hodin 5 minut 0,3 26 2,61 906 

Sportovní zprávy - večerní 17 hodin 34 minut 0,4 30 1,14 1 250 

 

Branky, body, vteřiny 

V pořadu Branky, body, vteřiny odvysíláme za půl roku více jak 2000 reportáží, z toho je více jak 80 % 

reportáží sledující českou stopu. 
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Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Branky, body, vteřiny 32 hodin 3 minuty 7,3 625 18,69 5 231 

 

 Téma pro hosty je diskuzní pořad, kde Michal Dusík nebo Barbora Černošková diskutují s pozvanými 

hosty na dané téma ze světa sportu.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Téma pro hosty 7 hodin 16 minut 0,1 12 0,88 330 

 

Nabídku přímých přenosů a záznamů doplňujeme také o pořady magazínového typu. Tyto magazíny 

mapují domácí (Olympijský magazín, Paralympijský magazín, …), ale i zahraniční sportovní události (Sport ve 

světě, InCycle, …) nebo se věnují jednomu konkrétnímu sportu (Volejbalový magazín, Ippon, V šachu, …). 
 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Sport ve světě 20 hodin 35 minut 0,2 18 0,86 756 

Olympijský magazín 8 hodin 16 minut 0,2 17 1,11 409 

Sokolský zpravodaj 0 hodin 45 minut 0,1 8 1,05 41 

Běžkotoulky, Cyklotoulky 5 hodin 4 minuty 0,3 25 2,69 556 

V šachu 2 hodiny 56 minut 0,1 9 1,00 69 

Čtyřka sport 6 hodin 12 minut 0,3 27 1,72 610 

Volejbalový magazín 5 hodin 45 minut 0,2 14 1,05 288 

Bojové sporty 5 hodin 6 minut 0,1 9 0,62 173 

Ippon 1 hodina 15 minut 0,2 17 1,46 97 

BasketManie 2 hodiny 48 minut 0,1 11 1,17 122 

 

Děti a mládež 
 Velký prostor ve vysílání programu ČT sport věnujeme i sportu mládeže. Největší akcí v první polovině 

roku 2019 byly Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019. Pro diváky jsme připravili nejrozsáhlejší projekt v 

historii Olympiády dětí a mládeže v její historii. O živé vysílání se každý den staralo celkem šest přenosových 

vozů, 12 komentátorů, 7 reportérů a Ondřej Zamazal jako hlavní redaktor a průvodce studia. Vysílání na 

programu ČT sport probíhalo kontinuálně od rána do pozdních odpoledních hodin. To co se nevešlo do vysílání, 

bylo k vidění na webu a HbbTV pomocí celkem pěti živých streamů. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 34 hodin 31 minut 0,2 16 1,75 493 

 

Za první polovinu roku 2019 jsme z mládežnického sportu odvysílali přenosy ze Sportovní ligy 

základních škol (florbal, házená), vysílali jsme i přímý přenos z mládežnického MČR klubů v ledním hokeji, přímé 

přenosy z MS v biatlonu juniorů, ME v synchronizovaném plavání juniorů, Halové MČR juniorů v atletice, M ČR 

juniorů v krasobruslení, reportáže o mládežnických sportovních akcích v bloku Sport v regionech, mládežnické 
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fotbalové turnaje (Ondrášovka Cup, McDonald´s Cup), rozhovory a témata v pořadech Téma pro hosty a 

Sportovní zprávy. 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Biatlon: MS juniorů 2019 Slovensko 3 hodiny 59 minut 2,2 189 9,25 880 

Sportovní liga základních škol 2019 4 hodiny 10 minut 0,1 6 0,79 96 

Hokej: Mládežnické MČR klubů 2019 0 hodin 26 minut 0,2 13 0,94 24 

MČR juniorů v krasobruslení 0 hodin 5 minut 0,3 22 2,09 18 

Fotbal: Ondrášovka Cup 2019 1 hodina 19 minut 0,4 35 2,33 269 

 

Sport handicapovaných 
Pravidelně se věnujeme i sportovnímu vysílání ze světa handicapovaných sportovců. Na programu ČT 

sport nechyběl již tradiční Paralympijský magazín, dále pak vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce za 

rok 2018 a mnoho dalších pořadů. Této problematice se věnujeme i v pořadech Čtyřka Sport, Téma pro hosty 

ČT sport a ve Sportovních zprávách. Největší akcí v první polovině roku 2019 byl světový šampionát v para 

hokeji, který se konal v ostravské Ostravar Aréně. ČT sport vysílal všechna utkání naší reprezentace a finále 

v přímém přenosu a s komentářem přímo z místa konání. Ostatní utkání mohli diváci sledovat na webu ČT sport 

a na HbbTV. O šampionát byl veliký divácký zájem. Je to vidět i na celkové sledovanosti turnaje.  

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Para hokej: MS 2019 Česko 13 hodin 38 minut 1,4 119 4,53 1 179 

Paralympijský magazín 2 hodiny 1 minuta 0,1 8 0,56 62 

Nejlepší handicapovaný sportovec roku 2018 0 hodin 58 minut 0,2 16 0,46 68 

 

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 bloku Archiv D vyhledáváme v archivech pořady, které stojí za to opět odvysílat. V první polovině roku 

2019 jsme opět odvysílali 35 archivních dokumentů (Hana Mandlíková, Dva dny s Ivanem Lendlem, Sparta - 

Slavia: Osmdesát fotbalových let a mnoho dalších). 

 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Archiv D 11 hodin 57 minut 0,2 18 1,67 557 

 

 Pod dramaturgickým vedením Otakara Černého vzniklo v 1. polovině roku 2019 několik dokumentů o 

významných českých sportovcích. 
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Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Řezáčové 0 hodin 9 minut 0,6 53 2,84 64 

Lafata 0 hodin 14 minut 0,5 46 1,42 51 

Čechova zpověď aneb konec kariéry výjimečného gólmana 0 hodin 31 minut 0,7 61 1,78 115 

David Svoboda 0 hodin 10 minut 0,2 15 1,43 14 

Nádherný život Heleny Fibingerové 0 hodin 11 minut 0,3 29 0,96 32 

 

Archiv Z 
Archiv Z: ČSSR – SSSR 

Hokejisté Československa se 21. března 1969 postavili ve Stockholmu proti týmu SSSR, aby v utkání MS 

alespoň částečně zmírnili pocit křivdy a ponížení svého národa za okupaci země sovětskými tanky…  Přímý 

přenos utkání ani původní komentář se v archivu Čs. televize nedochovaly. Barevný záznam unikátního zápasu 

bude poprvé opakován po 50 letech, s retro-komentářem Roberta Záruby a jedním z členů tehdejšího čs. 

mužstva Jana Havla. V Síni slávy na 1. utkání ČSSR-SSSR z roku 1969 vzpomínají v roce 2019 další hráči, kapitán 

Jozef Golonka, střelci branek Josef Černý a Jan Suchý. Režie 2019 Charilaos Karadžos. 

 

Archiv Z: ČSSR – SSSR 

Po 1. vítězství nad SSSR 2-0 se národní tým chystal na MS ve Stockholmu 1969 k odvetě ve 2. kole 

turnaje. Vítěz duelu se přiblížil k titulu mistra světa, ale pro diváky v Československu měla případná výhra 

mnohem širší význam. Po skončení zápasu se téměř v celé zemi zvedla poslední vlna protestů proti sovětským 

okupantům… V archivu Čs. televize byl zápas smazán. Po 50 letech se podařilo získat hodinový černobílý 

záznam, který doplnili retro-komentářem Robert Záruba a jeden z hráčů týmu 1969 Jan Havel. V Síni slávy na 

druhé utkání ČSSR-SSSR 1969 po půl století vzpomínají další hráči a střelci branek Jiří Holík a Josef Horešovský. 

Režie 2019 Charilaos Karadžos. 

 

Archiv Z: ČSSR – Švédsko 

Po druhém vítězství nad hokejisty SSSR v turnaji a bouřlivých oslavách po celém Československu měl 

národní tým titul mistra světa 1969 na dosah. V posledním utkání potřeboval ve Stockholmu alespoň remizovat 

se Švédy…  V archivu Čs. televize zápas o zlato 50 let chyběl. Získaný barvený záznam doplnili retro-

komentářem Robert Záruba a Pavel Bárta. V Síni slávy po půl století vzpomínají hráči čs. mužstva 1969 Jan 

"Gusta" Havel a Vladimír Bednář. Režie 2019 Charilaos Karadžos. 

 

Archiv Z: ČSSR-SSSR 

V 70. letech získávali hokejisté SSSR pověst nejlepšího týmu na světě. Na velkých světových turnajích 

ztráceli minimum zápasů a v přímé konfrontaci se začali vyrovnávat nejlepším Kanaďanům z NHL. Na MS 1974 v 

Helsinkách přijeli Sověti jako hlavní favorité na vítězství. Čs. národní tým prožíval v této době zápasy s Rusy 

stále velmi emotivně. V prvním kole MS se proti sobě postavili 10. dubna 1974 a na ledě v Helsinkách se zrodil 

výsledek, který ohromil hokejový svět…. Záznam utkání se v archivu Čs. televize nezachoval. Podařilo se ho 

získat po 45 letech a chybějící komentář nahradit původní rozhlasovou reportáží Stanislava Sigmunda a Gabriela 

Zelenaye, která popisuje hru od páté minuty první třetiny. 
 

Archiv Z: ČSR – Kanada 

Situace Československého týmu před posledním utkáním MS v ledním hokeji 1959 v Praze byla víc než 

těžká. Medaili mohlo zachránit jen vítězství nad Kanadou, která před tím porazila všechny účastníky turnaje. 

Snad nikdo na stadionu Štvanici a poprvé i u televizních obrazovek nevěřil, že by se to mohlo povést. Unikátní 

rekonstrukci slavného zápasu, složenou z filmových záběrů a přímé rozhlasové reportáže doplní vzpomínky 
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hráčů z národního týmu 1959: Vladimíra Nadrchala, Jiřího Kulíčka, Rudolfa Potsche, Jozefa Golonky a Josefa 

Černého. Redaktor Robert Záruba. Režie Charilaos Karadžos. 
 

Název 
Premiérové  
vysílání [h] 

Sledovanost / 15+ 

Rating [%]  
průměr 

Rating [000] 
průměr 

Share [%] 
průměr 

Reach [000] 

Archiv Z 9 hodin 13 minut 0,7 56 1,68 679 

 

Výhled na 2. pololetí roku 2019 
Cyklistická Tour de France bude opět ozdobou vysílání jako TOP prázdninové vysílání, účast českého 

týmu na MS v basketbale po 37 letech bude svátkem českého basketbalu a vysílání basketbalu na České televizi 

vůbec, bezmála 100 přenosů pak bude pro basketbalové fandy jedinečným zážitkem. 

V září začíná skoro dvouměsíční MS v ragby, kdy se po čtyřech letech opět podíváme na zápasy elity 

sportu oceňovaného rovněž pro mimořádný respekt mezi soupeři. 

Na přelomu září a října čeká diváky MS v atletice, kdy ČT sport bude opět sledovat především českou 

stopu a studia u přenosů budou přinášet informace přímo z dějiště MS v Kataru. Na konci roku se pak hokejoví 

fandové mohou těšit na juniorské MS „20“ z Ostravy. 

Nejvyšší soutěže v hokeji, fotbalu, florbalu, házené, basketbalu, futsalu a dalších budou opět pokrývat 

vysílání po celý zbytek roku. Odstartuje jubilejní 10. ročník sportovní reality show „S ČT sport na vrchol“. 

Ve druhé polovině roku 2019 bude naší snahou rozšířit vysílání ČT sport i na internetu/HbbTV, a to na 

základě spolupráce se svazy, kdy vysílání na televizním programu ČT sport pravidelně doplní i další internetové 

přenosy. ČT sport tedy přinese z každého odvětví více přenosů pro fanoušky jednotlivých sportů. 

Pravidlem se už stala snaha o zajištění sledování především české stopy u zahraničních přenosů a v 

ideálním případě účast redaktora v místě akce. U přenosů z České republiky pak maximální možné 

zpravodajství. 

 


