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ČT sport 
 
 
Hlavní sportovní události 
  
Motorismus: Dakar 
V lednu 2019 mohli fanoušci motoristického sportu na programu ČT sport již tradičně sledovat 
nejnáročnější závod off-road vozidel a motocyklů na světě. V pořadech Dakar za oponou, Dakarské 
ozvěny a Dakar byly k vidění výkony všech 26 českých závodníků, kteří se postavili na start  
41. ročníku. ČT sport z Dakaru odvysílala více než 13 hodin premiérového vysílání. Průměrný share 
dosáhl hodnoty 2,53 % a celkový zásah byl 1 milion a 12 tisíc diváků. 
 
Dakar za oponou  
Informace ze zákulisí nejtěžšího etapového závodu off-road vozidel a motocyklů v pěti minutách.  
 
Dakarské ozvěny 
Studiový pořad rozebíral aktuální dění na Dakaru za pomoci bývalých účastníků a odborníků na 
motoristický sport.  
 
Dakar 
Každodenní zpravodajství z jednotlivých etap 
 
Dakar 2019 
Ohlédnutí za celým závodem 
 
 
Snowboarding a akrobatické lyžování: MS USA / Park City - Deer Valley 
Česká televize divákům nabídla kompletní program šampionátu. Vybrané přenosy živě na ČT sport, 
kompletní program pak na webu a HbbTV. Největší zájem poutala účast Ester Ledecké a Evy 
Samkové, přičemž oběma závodnicím se ve své disciplíně podařilo vybojovat medaile. Pro Ester 
Ledeckou to bylo stříbro z paralelního slalomu a pro Evu Samkovou první zlato ze světového 
šampionátu ve snowboardcrossu. Odvysíláno bylo celkem přes 24 hodin premiérových přenosů, 
průměrný share dosáhl hodnoty 2,56 % a celkový zásah činil 1 milion a 304 tisíc diváků. 
  
Alpské lyžování: MS Švédsko / Are 
Největší očekávání českých fanoušků vzbuzovala Ester Ledecká, která nastoupila hned do tří disciplín: 
sjezdu, super-G a alpské kombinace. I když se ani v jedné disciplíně nedostala do elitní desítky, 
zaznamenaly její závody velkou sledovanost. Česká televize ze šampionátu nabídla přes 29 hodin 
premiérového vysílání. Průměrný share dosáhl na hodnotu 7,92 procenta a celkový zásah byl  
2 miliony a 102 tisíc diváků. 
 
Klasické lyžování: MS 2018 Rakousko / Seefeld 
Stejně jako MS v alpském lyžování se jednou za dva roky koná MS v klasických disciplínách. Ačkoliv 
se českým reprezentantům příliš nevedlo, na diváckém zájmu to nebylo znát. Česká televize ze 
šampionátu uvedla přes 37 hodin premiérového vysílání. Průměrný share dosáhl hodnoty 6,28 
procenta a celkový zásah byl 1 milion 848 tisíc diváků.  
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Biatlon: MS Švédsko / Östersund 
Biatlon stále patří v programové nabídce ČT sport k nejsledovanějším sportům. Na Světovém 
šampionátu ve Švédsku tomu nebylo jinak, přestože se českým reprezentantům nepodařilo získat ani 
jeden cenný kov. Nejblíže byla medaili mužská štafeta ve složení Šlesingr, Moravec, Krupčík, 
Krčmář, která skončila na čtvrtém místě. Bohatý program šampionátu zpestřilo studio přímo v místě 
konání, vlastní kamera na střelnici, dva reportéři v terénu a komentátorská pozice. Diváci tak mohli 
ocenit nejen přímé přenosy závodů, ale i aktuální ohlasy, zajímavé rozbory situací na trati a řadu 
rozhovorů s hosty ve studiu. Ze šampionátu bylo odvysíláno více než 35 hodin přímých přenosů. 
Průměrný share dosáhl hodnoty 17,16 % a celkový zásah 2 miliony 728 tisíc diváků. 
 
Hokej: MS 2019 Slovensko / Bratislava, Košice 
Ze světového šampionátu diváci mohli sledovat všechny přenosy živě na webu a HbbTV. Na ČT sport 
bylo k vidění vždy vybrané utkání, na které navázal záznam protiutkání. Hokejové studio přímo 
z místa konání vysílalo v průběhu celého dne. Program vždy zakončil denní sumář Hokej v 10 
minutách. Ze šampionátu bylo uvedeno více než 129 hodin premiérového vysílání. Průměrný share 
dosáhl hodnoty 21,69 % a celkový zásah činil 5 milionů a 999 tisíc diváků. 
 
Tenis: French Open 
I v roce 2019 byla do programové skladby zařazena vybraná utkání na Roland Garros. K dispozici 
bylo 60 hodin přímých přenosů, což umožnilo sledovat převážně utkání českých tenistů. Povinností 
vyplývající ze smlouvy bylo živé vysílání semifinálových a finálových dvouher mužů a žen. Nejdále 
se na turnaji dostala Markéta Vondroušová, která vybojovala druhé místo, když ve finále ženské 
dvouhry nestačila na Ashleigh Bartyovou. Průměrný share celého turnaje dosáhl na hodnotu 7,71 %  
a celkový zásah byl 1 milion a 715 tisíc diváků. 
 
Cyklistika: Tour de France 
Mezi divácky nejočekávanější akce roku patří přímé přenosy z jednotlivých etap Tour de France. 
Diváci opět mohli sledovat všech 21 etap v přímém přenosu. Sportovní studio se zajímavými hosty a 
experty přineslo kompletní výsledkový servis doplněný informacemi o historii a zajímavosti 
z konkrétních míst trati. Na místě působil reportér, který byl v těsném spojení s pelotonem a zázemím 
celé Tour de France. Každý vysílací den byl zakončen hodinovým sumářem, který shrnoval to 
nejpodstatnější, co se v daný den dělo. Z Tour bylo odvysíláno více než 105 hodin. Průměrný share 
dosáhl hodnoty 8,27 % a celkový zásah činil 2 miliony 192 tisíc diváků. 
 
Basketbal: MS Čína 
Po 37 letech se českým reprezentantům podařilo postoupit na světový šampionát v basketbalu. ČT 
sport vysílal všechna kvalifikační utkání, los MS a odlet reprezentace do Číny. Celý program 
šampionátu byl k dispozici na webu a HbbTV, přičemž v samotném vysílání byla kombinována utkání 
podle aktuálního vývoje. Otevřeno bylo také studio na Kavčích horách, které propojovalo všechny 
přímé přenosy. Ve večerních hodinách diváci mohli sledovat basketbalový blok, který živě ve studiu 
shrnul aktuální dění a následoval sestřih nejzajímavějšího utkání dne. Vysílání vzbudilo u diváků 
veliký zájem, čemuž napomohl fakt, že se česká reprezentace probojovala až do čtvrtfinále. 
Z basketbalového MS bylo odvysíláno více než 126 hodin přímých přenosů a záznamů. Celkově se 
jednalo o 99 utkání. Průměrný share dosáhl 4,71 % a celkový zásah byl 2 miliony a 65 tisíc diváků. 
 
Ragby: MS 2019 Japonsko 
Tentokrát se šampionát odehrával v Japonsku. Přestože časy přenosů byly vzhledem k velkému 
časovému posunu spíše v dopoledních hodinách, diváci si svá utkání našli. Ze šampionátu bylo 
odvysíláno přes 85 hodin přímých přenosů a záznamů. Průměrný share dosáhl hodnoty 4,36 %  
a celkový zásah byl 1 milion 480 tisíc diváků. 
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Atletika: MS Katar 
Vysílání přenosů z této atletické události sezony bylo doplněno o vlastní kameru na platformě, 
reportéry a komentátory. Veškerý signál z Kataru směřoval na Kavčí hory, kde vznikalo národní 
vysílání sledující převážně českou stopu. Výhodou byla nezávislost na mezinárodním signálu. 
Z atletického šampionátu Česká televize odvysílala přes 71 hodin přímých přenosů s průměrným 
sharem 7,89 % a s celkovým zásahem 2 miliony 603 tisíc diváků. 
 
Florbal: MS Švýcarsko - ženy 
České reprezentantky odjížděly na šampionát s velkým očekáváním a nadějí, že se jim podaří získat 
jeden z cenných kovů. Prohra v souboji o třetí místo nakonec znamenala cestu domů bez medaile.  
Ve vysílání programu ČT sport bylo možné sledovat všechna utkání české reprezentace a další 
vybraná utkání. Celkově to bylo 26 hodin přímých přenosů a záznamů s průměrným sharem 3,06 % a 
s celkovým zásahem 1 milion 132 tisíc diváků. 
 
 

Pořadí
Den v 
týdnu

Datum Čas od Čas do Epizoda/Detail
Odložená 

sledovanost v TV 
v tisících  4+

Odložená 
sledovanost na 
webu 7 dní po 

odvysílání v 
tisících  4+

Počet views 
odloženě

Příspěvek 
odložené 

sledovanosti k 
živé v TV

1 neděle 27.01.2019 12:42 13:42 Biatlon: SP Anterselva: hromadný start ženy 33 11,3 25 159 6%

2 pátek 11.01.2019 23:36 0:06 Motorismus: Dakar 2019 12 7,0 12 877 33%

3 čtvrtek 10.01.2019 22:36 23:06 Motorismus: Dakar 2019 22 7,0 12 845 38%

4 středa 09.01.2019 22:51 23:21 Motorismus: Dakar 2019 12 7,0 13 330 32%

5 úterý 08.01.2019 22:33 23:03 Motorismus: Dakar 2019 3 6,5 12 465 13%

6 pondělí 07.01.2019 22:25 22:51 Motorismus: Dakar 2019 11 6,5 12 369 22%

7 sobota 09.02.2019 18:26 18:41 MS v rychlobruslení 2019 Inzell: 5000m ženy 28 6,4 9 603 10%

8 neděle 03.03.2019 21:52 22:24 MS v rychlobruslení 2019 Calgary: víceboj 5000m ženy 42 6,3 12 303 14%

9 úterý 07.05.2019 23:00 23:16 Liga mistrů UEFA 3 5,6 8 565 12%

10 pondělí 14.01.2019 22:35 23:05 Motorismus: Dakar 2019 4 5,3 9 362 12%

TOP 10 nejsledovanějších pořadů odloženě na webu - ČT Sport - rok 2019

 


