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Zpráva o programu ČT sport za 1. pololetí roku 2020 
 

Úvod 
Čtrnáctý rok existence sportovního programu České televize měl být rokem velkých 

sportovních událostí a mimořádným sportovním rokem v oblasti televizního vysílání. Mistrovství světa 
v ledním hokeji, fotbalové EURO 2020 s účastí české reprezentace a především Hry XXXII. 
olympiády v Tokiu byly plánovanými stěžejními událostmi, na které se program ČT sport intenzivně 
připravoval poslední dva roky. 

V kombinaci s ostatními divácky atraktivními událostmi, jako jsou světové šampionáty či 
Světové poháry, velké evropské sportovní události, tuzemské šampionáty nebo sportovní ligy, dávaly 
tyto špičkové sportovní podniky reálný základ opětnému diváckému úspěchu. Pokud ještě doplníme 
obsah o vysílání televizních projektů zaměřených na děti, mládež, hendikepované sportovce či 
seniory, ČT sport měl významný předpoklad uspět ve všech výzvách, které před sportovním 
programem veřejnoprávní televize stojí, a velkou naději na obhájení vedoucí pozice v hodnocení 
sportovních programů všech členských organizací Evropské vysílací unie (EBU). 

 
Stejně jako celý svět prošlo však v důsledku pandemie COVID-19 nelehkým obdobím také 

české sportovní prostředí, včetně programu ČT sport. V reakci na okamžité přerušení či ukončení 
zahraničních i tuzemských sportovních událostí se musel program vyrovnat s okamžitými změnami i 
přerušením dlouhodobě plánovaného živého vysílání. Především však před vedením programu stál 
úkol v podobě okamžitého přeplánování velkých sportovních událostí a u některých i jejich úplného 
zrušení. Ve všech případech se jednalo o změny smluvních dokumentů, realizace přeobjednávek i 
rušení velkého objemu předchozích garantovaných objednávek tak, aby se zamezilo výrazným 
ekonomickým ztrátám. Ruku v ruce s touto manažerskou a administrativní činností pak vedení 
programu souběžně řešilo i bezpečnostní otázky, především ohledně ochrany zdraví spolu 
s personálním zajištěním operativního vysílání programu ČT sport a mimořádnými potřebami živého 
vysílání zpravodajského programu ČT24, se kterým sdílí pracoviště v budově OTN, a samozřejmě 
také obsah náhradního vysílání programu ČT sport, které se zákonitě soustředilo zejména na archiv a 
aktuální informace pro české sportovní prostředí. 

 
Očekávání diváků i programu ČT sport směrem k MS v ledním hokeji, fotbalovému EURU a 

XXXII. olympijským hrám se od března změnilo především na vzpomínání na historické úspěchy 
českých sportovců a na významné osobnosti českého sportu. Mimořádnou dostupnost jindy 
blokovaného archívního obsahu poskytly nejvýznamnější mezinárodní sportovní organizace (MOV, 
FIFA, UEFA) či národní svazy, a to především u materiálů ještě z 20. století (před rokem 2000), kdy 
se na základě nadstandardních vztahů České televize s těmito organizacemi podařilo získat řadu 
unikátních přenosů a pořadů, které v minulosti nebyly Československou televizí archivovány, a tak 
touto cestou došlo k výraznému obohacení sportovního archívu ČT. 

 
V oblasti aktuálních informací z českého sportovního prostředí byly ve vysílání na programech 

ČT1 a ČT24 zachovány všechny sportovní zpravodajské pořady a od 30. 3. pak přibyl na programu 
ČT sport pravidelný polední pořad s názvem Studio ČT sport, kde se k aktuálním problémům 
vyjadřovali a nové informace o průběhu „celonárodní karantény“ v oblasti sportu prezentovali přední 
sportovní funkcionáři, předsedové svazů a sportovních organizací. Vysílání se účastnili i samotní 
čeští sportovci, kteří do vysílání vstupovali ze svých domovů pomocí Skype. Pořad byl ve večerních 
hodinách reprízován a často z něj bylo citováno v českém denním tisku a na zpravodajských 
portálech. 

 
Po dobu nouzového stavu byl program v průběžném spojení s představiteli jednotlivých 

sportů, a tak dokázal velmi operativně plánovat a připravovat vysílání, které se uskutečnilo ihned po 
ukončení nouzového stavu. Největší ohlas měly především dva projekty, které patřily mezi první 
sportovní události, které se v celoevropském kontextu uskutečnily během rozvolňování nouzového 
stavu. Přenosy z tenisového turnaje „O pohár předsedy Českého tenisového svazu“ a z atletického 
otevření sezóny pod otevřeným nebem „Spolu na startu“ poskytla Česká televize po dohodě 
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s organizátory v rámci speciálního kanálu EBU partnerům z celé Evropy a u atletiky ještě 
prostřednictvím MOV a Olympic Channel pro celosvětové streamové využití. Obě akce byly vysílány 
v desítkách zemí a v období, kdy ve většině světa ještě přetrvávaly strohé epidemiologické restrikce 
znemožňující pořádání sportovních akcí, měly velký úspěch a neobyčejně pozitivní dopad. 
 

Na konci května se rozběhly obě nejvyšší soutěže ve fotbale Fortuna:Liga, Fortuna: Národní 
liga a také MOL Cup, uskutečnil se atletický Memoriál Josefa Odložila a postupně se přidaly ligy 
baseballu, softballu, naběhly první dostihové dny atd. Z mládežnických, respektive dětských soutěží 
to byl fotbalový Ondrášovka Cup, který zahájil sportování po koronavirové krizi v oblasti 
mládežnického sportu. Z akcí pro veřejnost potom například Kolo pro život, z něhož program ČT sport 
přinesl živé vstupy, aby divácké veřejnosti zprostředkoval i "obnovu" amatérského sportu. 
 

Je nutné zdůraznit, že současná situace neustále mění plány pořádání sportovních událostí a 
program ČT sport je nucený neustále aktualizovat obsahovou a výrobní stránku vysílání. Jako jeden z 
pilířů českého sportu je v každodenním spojení s českým sportovním prostředím a vytváří tak prostor 
pro realizaci vysílání především z domácího sportu a zprostředkování tzv. české stopy ve světě. 

 
Bohužel i přes veškeré pozitivní změny je stabilizace sportovního světa zatím v nedohlednu. 

Aktuálně vývoj situace v ČR návrat k přesnému plánování určitě neslibuje a změnu nelze očekávat 
minimálně do podzimu. 

 
ČT sport v číslech 
 

• Celkem za 1. pololetí 2020 a 2019 
 

1. pololetí roku 2020 v číslech 
o Průměrný denní zásah činil 604 tisíc diváků 
o Průměrný share – 1,85 % 
o 1 640 premiérových pořadů, 1 530 hodin premiérového vysílání 
o 4 573 repríz, 2 838 hodin reprízového vysílání 
o Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu 10,04 % 

 
1. pololetí roku 2019 v číslech 

o Průměrný denní zásah činil 1 milion a 86 tisíc diváků 
o Průměrný share – 4,30 % 
o 2 638 premiérových pořadů, 2 417 hodin premiérového vysílání 
o 4009 repríz, 1 927 hodin reprízového vysílání 
o Leader sledovanosti byl program ČT sport v první polovině roku 2019 5x 
o Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu 24,38 % 

 

• Porovnání let 2019 a 2020 před koronavirovou krizí 
 

1. ledna – 8. března 2020 
o Průměrný denní zásah činil 972 tisíc diváků 
o Průměrný share – 3,5 % 
o 926 premiérových pořadů, 825 hodin premiérového vysílání 
o 1 684 repríz, 807 hodin reprízového vysílání 
o Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu 10,04 % 

 
1. ledna – 8. března 2019 

o Průměrný denní zásah činil 1 milion a 74 tisíc diváků 
o Průměrný share – 3,66 % 
o 901 premiérových pořadů, 813 hodin premiérového vysílání 
o 1 752 repríz, 795 hodin reprízového vysílání 
o Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu 12,87 % 
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Rok 2020 

Rok 2020 začal novým projektem z mužského tenisového turnaje ATP Cup, kterého se 
účastnily všechny světové tenisové osobnosti, dokončením MS v ledním hokeji do 20 let na našem 
území (bohužel už bez české účasti) a už tradičním lednovým svátkem motoristických příznivců 
Rallye Dakar, tentokrát s plnohodnotným štábem v místě konání (redaktor + kameraman). V denních 
souhrnech odvysílal ČT sport Zimní olympijské hry mládeže pořádané ve švýcarském Lausanne, 
přenosový seriál z domácích Her zimní olympiády dětí a mládeže 2020 ke konci ledna potom znovu 
potvrdil, že tato výjimečná akce ČOV je už tradičně pevným pilířem a významnou událostí dětského a 
mládežnického vysílání na programu ČT sport. I když její devátý ročník byl doprovázen velkými 
problémy se sněhem a počasím a do poslední chvíle nebylo jasné, zda se uskuteční, program ČT 
sport byl připraven a pružně reagoval na všechny změny, jejichž výsledkem bylo čtyřdenní úspěšné 
nepřetržité vysílání olympiády z Karlovarského kraje. 

Stejný problém s počasím doprovázel i další významné akce na českém území, které nakonec 
výrazně obohatily vysílání sportovního programu České televize. 
Z pohledu amatérského sportu se tradičně jedná o vysílání lyžařského víkendu z Jizerské padesátky, 
kdy byl letos poprvé vysílán závod živě už z pátečních sprintů, v sobotu potom závod pro rodiny s 
dětmi pod patronací České televize ČT Jizerská 10 a v neděli samotný hlavní závod Jizerská 50  
s rekordní účastí amatérů. Nutno dodat, že o tom, že se Jizerská padesátka letos uskuteční, se 
rozhodlo pouhé čtyři dny před jejím konáním. 
 

Dalšími akcemi mezinárodního charakteru pak byly Světový pohár v klasickém lyžování a 
Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě (ten se kvůli COVID-19 už konal bez diváků) a 
finále Světového poháru Big Air v Deštném. 
 Vzhledem k faktu, že SP v biatlonu v NMnM byl jednou z prvních velkých akcí bez účasti 
diváků na místě, umožnil program ČT sport nově i díky sociálním sítím nabídnout kompletní vyráběný 
signál z dějiště soutěží (tedy včetně tzv. mezinárodního signálu, který v rámci smlouvy s federací IBU 
zahrnuje souborné vysílání z období před vlastními starty závodů, z testů, průběžného přehledu ze 
střelnice i běžeckých mezičasů). Signál je nekomentovaný a je zaměřený především na obrázky 
z místa. Tato novinka byla na sociálních sítích velmi kvitována a posloužila i jako krásná pozvánka 
k přímým televizním přenosům. 
 

Velmi pozitivní divácký ohlas získalo vysílání z mistrovství světa v biatlonu z Itálie, které opět 
doprovázelo i studio programu přímo z dějiště, což umožňuje televizním divákům okamžitý přístup 
k aktuálním rozhovorům a atmosféře v místě konání. 

 
V zimní nabídce čekalo na diváky ještě velké množství zimních sportů. Šampionáty a nově i 

světové poháry v rychlobruslení s úspěchy Martiny Sáblíkové, ME v krasobruslení, vybrané závody 
Světových pohárů v klasickém i alpském lyžování a snowboardingu s důrazem na závody s účastí 
českých sportovců, především Ester Ledecké, Evy Samkové a řada dalších. 

 
Do začátku března jsme vysílali přímé přenosy z ligových soutěží míčových sportů (basketbal, 

volejbal, florbal, futsal, házená). Do našeho vysílání patřily přímé přenosy z nejvyšších soutěží v 
ledním hokeji a fotbalu. Prostor dostal i amatérský sport, a to například již 10. ročník zimní reality 
show S ČT sport na vrchol. 

 
Bohužel již na konci února se začaly objevovat signály, že živý sport začíná mít potíže. 

Jedním z posledních domácích televizních přenosů byl zápas Univerzitní ligy ledního hokeje mezi 
Engineers Prague a UK Hockey Prague. Jde také o jednu z novinek ve vysílání programu ČT sport.  
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Programová skladba v době koronavirové krize 
 
Hokej: Play off Extraligy 

V průběhu zrušeného play off hokejové Extraligy jsme zařadili seriál, který v rámci projektu 
Archiv Z mapoval nejzajímavější utkání postupových bojů v letech 1986-2005. Odvysílali jsme celkem 
20 hokejových bloků o celkové stopáži více jak 75 hodin a se zásahem 832 tisíc diváků. 

 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Archiv Z: Hokej – play off 75:17:41 0,3 22 0,83 832 8 

 
Hokej: MS 
 Za zrušený hokejový šampionát jsme se snažili našim divákům nabídnout náhradu. Vytvořili 
jsme speciální vysílání, které bylo rozděleno do několika bloků. Jednou z částí bylo vysílání 
hokejových utkání v rámci projektu Archív Z. Odvysílali jsme celkem 34 utkání, která mapovala 
nejzajímavější okamžiky našeho národního týmu v letech 1967-2005. Na Archív Z navazovalo živé 
studio přímo z hokejové síně slávy Hokej v 60 minutách. Denní program uzavíralo utkání na přání, 
kde si diváci mohli sami vybrat, který hokejový zápas budou sledovat. Vytvořili jsme jedinečný 
hokejový program, který ve 113 hodinách premiérového vysílání zasáhl 1 milion a 137 tisíc unikátních 
diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Hokej: Utkání na přání 31:30:29 0,5 43 1,48 814 9 

Hokej v 60 minutách 18:00:43 0,1 12 0,47 324 9 

Hokej: Archiv Z 64:01:13 0,3 28 1,96 728 9 

 
Zlatá hokejka 2020 

Zlatá hokejka je od roku 1969 nejprestižnější hokejovou anketou v České republice a dříve 
v Československu a v posledních letech znovu patří slavnostní galavečer na obrazovky ČT. 52. 
ročník ovlivnila pandemie už při hlasování, proběhlo totiž pouze první kolo, což ovšem stačilo k tomu, 
aby se mohlo vyhlásit pořadí. Původně plánovaný galavečer nebylo možné uskutečnit a vysílání se 
operativně přesunulo z programu ČT 1 na program ČT sport. Vzhledem k nejisté situaci v zámořské 
NHL se podařilo uskutečnit předávání v Síni slávy českého hokeje za účasti většiny oceněných, 
včetně nyní už čtyřnásobného vítěze Davida Pastrňáka. To vše při dodržení nezbytných hygienických 
pravidel s úspěšným vysíláním na ČT sport. 
 
Hokejista sezony 
 Hokejová sezona 2019/2020 byla ojedinělá ze dvou hlavních důvodů. Poprvé o sestupujícím 
z extraligy nerozhodovala baráž, ale systém přímého sestupu, a poprvé v historii nebyl na konci znám 
ligový mistr. Pandemie koronaviru zastavila play off po druhém odehraném předkole. Základní část a 
především její koncovka, byla divácky velmi atraktivní, stejně jako některé individuální výkony 
v průběhu celé sezony. Zatímco Masarykův pohár určený pro vládce českého hokejového impéria 
nemá svého majitele, zbrusu novou trofej určenou pro Hokejistu sezony převzal v rámci televizního 
vyhlašování stejnojmenné ankety Milan Gulaš.  25. ročník slavnostního zakončení proběhl ve čtvrtek 
30. dubna od 21:10 na ČT Sport. V důsledku vládních opatření spojených se šířením nemoci COVID-
19 nabídla Česká televize nový formát ankety. Robert Záruba a Jiří Hölzel bez divácké účasti vyhlásili 
ve speciálu vysílaném ze Síně slávy Českého hokeje vítěze celkem patnácti kategorií a rozhovory 
s nimi nabídli prostřednictvím Skype připojení. 
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Fotbal: EURO 
 Za zrušené fotbalové EURO jsme také zařadili náhradní program. Do konce června 2020 jsme 
odvysílali 10 archivních utkání, která mapovala jednotlivé evropské šampionáty od roku 1960 do roku 
1980. K fotbalovému EURO z roku 1976 vznikl i zajímavý pořad Vzpomínka na zlatý Bělehrad, který 
moderoval Pavel Čapek a společně se zajímavými hosty zavzpomínal přímo z fotbalové síně slávy na 
zlatý úspěch. Podobné diskuzní pořady vznikly i k EURU 1996 a 2004. Tentokrát se moderování ujal 
David Kozohorský a s pozvanými hosty zavzpomínal na další dva velké úspěchy českého fotbalu. 
Tyto pořady odvysílal program ČT sport v červnu 2020. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Archiv Z: EURO 33:27:10 0,2 17 0,62 606 8 

 
Archív Z 
 Kromě hokeje a fotbalu vzniklo v rámci projektu Archív Z dalších 15 pořadů se zaměřením na 
cyklistiku, basketbal, házenou a tenis, které mapovaly zajímavá sportovní utkání a úspěchy českých 
národních týmů v letech 1973-1991. Celková stopáž těchto pořadů byla více jak 20 hodin a zásah byl 
410 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Archiv Z 20:31:10 0,1 12 0,58 405 8 

 
Archív D 
 V době koronavirové krize jsme také hojně využívali historické dokumenty, které od roku 2019 
vracíme znovu na obrazovky České televize. Tyto dokumenty se zejména zaměřují na osobnosti 
českého sportu, na významné sportovní úspěchy České republiky a také na výjimečné sportovní 
příběhy. Zařadili jsme celkem 25 dokumentů o celkové stopáži více než 13 hodin. Archív D si ve 
vysílání našlo skoro půl milionu unikátních diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Archiv D 12:08:37 0,3 22 1,72 478 9 

 
V rámci archívního vysílání bylo zrekonstruováno cca 140 klíčových přenosů z historie 

českého sportu jak z olympijských soutěží, fotbalu, hokeje, ale i z dalších sportů. 
 
Reprízové vysílání z let 2011-2019 
 Do programu jsme také zařadili zajímavé sumáře, sestřihy a pořady z let minulých, které se 
vracely k nejzajímavější sportovním událostem a úspěchům našich sportovců. Konkrétně jsme po 
týdnech mapovali roky 2011-2019. Diváci tak mohli zavzpomínat na nejlepší sportovní momenty 
nedávné historie. Z těchto let bylo do programu zařazeno celkem 668 hodin vysílání se zásahem 2 
miliony a 739 tisíc diváků. 
 
Studio ČT sport 

Otevřeli jsme také sportovní studio, kde se jako moderátoři střídali Michal Dusík, Jiří Hölzel, 
Tomáš Jílek a Ondřej Zamazal. Každý všední den si zvali zajímavé hosty, autority českého 
sportovního prostředí a rozebírali s nimi dopady krize na sport i společnost. Celkově tak vzniklo více 
než 19 hodin živého vysílání se zásahem 175 tisíc diváků. 
 
Maximum pro zdraví 
 V naší programové skladbě jsme mysleli i na zdravý životní styl seniorů a zařadili do programu 
pořad Maximum pro zdraví, který ukazoval, jak si zacvičit a protáhnout tělo i v domácím prostředí. 
Celkově jsme odvysílali více než 5 hodin se zásahem 141 tisíc diváků. 
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eSport 
 Poprvé v historii se na programu ČT sport objevily přímé přenosy eSportu, konkrétně se 
jednalo o živé vstupy do virtuálních závodů série Kolo pro život. Byl to i velice zajímavý návod, jak si 
zasportovat v domácím prostředí. Dále jsme zařadili přenos z virtuálního fotbalového derby Sparta - 
Slavia. Tento čtyřhodinový přenos přilákal k obrazovkám 24 tisíc diváků a zásah tohoto přenosu byl 
dokonce 116 tisíc diváků. Další zajímavostí v našem vysílání bylo zařazení dvou přenosů na webu a 
HbbTV ze světa šachu, jednalo se o MČR v online bleskovém šachu a ME v online bleskovém šachu. 

 
Charitativní sportovní projekty 

Program se aktivně připojil i k charitativním sportovním projektům na podporu zdravotníků či 
záchranných složek apod., jako byla například repríza Jizerské 50 projektem Padesátka pro první linii, 
který přinesl Technické univerzitě Liberec, která vyráběla roušky a ochranné pomůcky 1.000.000 Kč. 
Dále jsme v rámci virtuálního utkání Sparta – Slavia podpořili projekt Pomáháme sestřičkám. 
 

Novinky v 1. polovině roku 2020 
Novinkou, resp. dlouhodobým cílem se jednoznačně stává snaha přinášet maximum 

sportovních událostí, a to přímým přenosem s využitím nastupujících nových technologií, které 
umožní efektivně využít prostředky na výrobu signálu pro přímý přenos a tím zpřístupní pro vysílání 
větší počet sportovních akcí. 

Technologie v přenosu signálu přes internetové linky byla pozitivně vyzkoušena v období 
archívního "MS v ledním hokeji", kdy takto byl přenášen 17dílný živý seriál Hokej v 60 minutách. 

Jiným způsobem, ale pro ČT sport také premiérovým, byl zpracován unikátní 32dílný fotbalový 
seriál Na EURO s … s rozhovory se všemi fotbalisty a trenérem, kteří vybojovali účast na EURO 2020 
- zde byl zapojen Skype pro rozhovory s našimi reprezentanty žijícími v různých zemích. 

 
Dále pokračuje zapojení tzv. batohů (přenos signálu přes mobilní sítě) pro reportérskou práci v 

terénu v České republice i v zahraničí. Tato technologie přispívá k rozšíření vysílání jednak aktuálních 
akcí, jako jsou tiskové konference, a dále sportů, kde by běžné technologie svojí finanční a 
technickou náročností zpravodajství či přenos neumožnily. Díky těmto technologiím dokážeme také 
zprostředkovat živé vstupy přímo z dění jednotlivých sportovních akcí a aktuálně tak informovat 
diváky. 

Prostor dále dostává i web ČT a HbbTV, kde proběhly přímé přenosy z dětského fotbalového 
turnaje Ondrášovka Cup a například i kompletní reprízy cyklistické Tour de France 2019 pro diváky, 
kteří mají rádi i delší přenosy. V období karantény tam byly umístěny i některé z virtuálních přenosů. 
 

Zahraniční reputace 
V úvodu roku 2020 získala Česká televize znovu mezinárodní uznání za zvládnutí náročných 

přenosových akcí na domácím území. Patřily mezi ně především závody Světového poháru v biatlonu 
v Novém Městě na Moravě vyráběné navíc na počátku března ve velice složitých podmínkách 
začínající koronavirové pandemie. Rovněž velmi pozitivní hodnocení obdržely také přenosy z 
lyžařské Jizerské 50, který byl i díky televiznímu zpracování povýšen na příští sezóny do tzv. Majoru, 
lednových závodů SP v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě a finále SP v Big Air v Deštném. 
Dále také produkce závěrečných domácích utkání Českých Budějovic ve volejbalové Lize mistrů. 
 

V období výpadku sportovního života v důsledku pandemie Covid-19 se ČT velmi aktivně 
zapojila do úsilí EBU o poskytnutí archívních materiálů. Zástupce ČT působil od ustavení Eurovision 
Sport Sharing Channel v jeho redakční radě a při postupném rozvolňování epidemiologických 
opatření bylo v rámci EBU i celosvětově při účasti Olympic Channel nesmírně ohodnoceno poskytnutí 
přenosů ČT z prvního exhibičního tenisového turnaje „O pohár prezidenta ČTS“ v Praze a 
významného projektu zahájení atletické sezóny „Spolu na startu“. Užitou koncepci propojení soutěží 
na více stadiónech, navrženou Českou televizí, vzápětí doporučila EBU i evropská atletické federace 
jako ideální pro soutěže v období pokračujících epidemiologických omezení a stala se pro atletickou 
sezónu 2020 skutečným vzorem. 
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Spolupráce s ČOV, ČUS a se sportovními svazy 
Letošní nelehké první pololetí ukázalo, jak důležitá je vzájemná spolupráce mezi programem 

ČT sport a sportovními svazy a organizacemi. Toto spojení přináší českému divákovi bonus ve formě 
lepšího přístupu ke sportovním událostem a dění především v České republice, ale i v zahraničí. Ve 
vzájemné spolupráci sport aktivně žije, ale umí také významně spolupracovat.  

 
Letošní zimní sezóna a vzájemné spolupráce přinesla navýšený počet vysílacích hodin s 

našimi TOP sportovkyněmi např. Ester Ledeckou a Martinou Sáblíkovou, realizaci vysílání IX. dětské 
a mládežnické olympiády, komunikaci vzniku a představení cílů nové Národní sportovní agentury a 
pomocí Studia ČT sport v době pandemie i informovanost o fungování českého sportovního prostředí 
v nelehké době na základě spolupráce s ČOV, ČUS, NSA, Sokolem a jednotlivými svazy. 

 
Další novinkou je také spolupráce s univerzitním sportovním prostředím. Jedná se například o 

přípravu spotů, které představují jednotlivé posádku závodu Univerzitní osmy v rámci Primátorek a 
přímé přenosy z hokejové univerzitní ligy. 

 

Programová skladba 
 
Atletika 

Než se stačila atletická sezona 2020 pořádně rozeběhnout, byla přerušena koronavirovou 
krizí. V únoru jsme odvysílali přímý přenos z mezinárodního atletického mítinku Czech Indoor Gala. 
Po více jak dvouměsíční pauze se atleti opět vrátili na stadióny a my jsme mohli opět vysílat živý 
sport a přímé přenosy z atletických akcí - Spolu na startu a Memoriál Josefa Odložila. Celkově jsme 
za první pololetí včetně archivního vysílání odvysílali více než 124 hodin přímých přenosů a záznamů 
s celkovým zásahem 1 milion a 653 tisíc diváků. 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Atletika: Czech Indoor Gala Ostrava 2020 1:56:24 0,8 67 2,67 233 9 

Atletika: Spolu na startu 3:49:54 0,4 32 2,09 89 9 

Atletika: Memoriál Josefa Odložila 2020 2:20:40 1,2 106 3,15 221 9 

 
Cyklistika 

První polovina cyklistické sezony byla hlavně ve znamení cyklokrosu. Ve vysílání programu 
ČT sport opět nechyběl Světový pohár, domácí MČR a světový šampionát. Naši diváci si také mohli 
vychutnat přímé přenosy z mistrovství světa v dráhové cyklistice. Cyklistické vysílání pravidelně 
doplňujeme také o zajímavé magazíny jako je Spurt, který se věnuje domácí cyklistice a InCycle, 
který přináší informace ze světa zahraniční silniční cyklistiky V 1. polovině roku 2020 jsme odvysílali 
182 hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 2 miliony a 123 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Cyklokros: MČR 2020 Jičín 1:19:28 0,7 61 3,55 180 8 

SP v cyklokrosu 2019/20 4:27:57 0,9 79 4,77 599 9 

MS v cyklokrosu 2020 5:52:48 1,6 134 6,41 752 8 

MS v dráhové cyklistice 2020 12:35:58 0,7 55 1,92 795 8 

 
Děti a mládež 
 Mezi priority programu ČT sport patří prezentace sportu dětí a mládeže. Jedním z největších 
projektů v 1. polovině roku 2020 bylo vysílání z Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020, které se 

konaly v Karlovarském kraji. Vysílání ze všech lokalit (Karlovy Vary, Boží Dar, Cheb, Mariánské 
Lázně, Ostrov a Sokolov) jsme pokrývali pomocí třech přenosových vozů, jednoho batohu, který 
zajišťoval živé vstupy z míst, kde nebyl přenosový vůz a dvou mobilních štábů. Na místě jsme také 
měli mobilní studio. Na výrobě jsme spolupracovali i s externí firmou, která zajišťovala přenosy 
z turnaje v ledním hokeji. Stěžejní akcí MOV byly ZOH mládeže 2020 v Lausanne, z nichž jsme 
divákům poskytli nejzajímavější události dne prostřednictvím denních sumářů. Další z velkých 
mládežnických akcí byl Ondrášovka cup, kde jsme realizovali záznamy a živé vstupy z finálových 
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fotbalových turnajů žákovských kategorií. Vysílali jsme také přímé přenosy z univerzitní ligy v ledním 
hokeji. Mládežnickým akcím se věnujeme v rámci pořadů Sport v regionech, Téma pro hosty a ve 
Sportovních zprávách. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 
2020 

33:24:10 0,2 19 1,84 527 9 

ZOH mládeže Lausanne 2020 10:08:27 0,2 21 0,89 446 9 

 
Dokumentární a archivní tvorba  

V první polovině roku 2020 vzniklo velké množství pořadů, které čerpaly z našeho archívu. 
V rámci projektu Archív D jsme „oprášili“ 22 dokumentů, které jsme uvedli v obnovené premiéře. Mezi 
nejsledovanější patřil dokument Zlatý turnaj století, který ukazuje zisk zlaté medaile v ledním hokeji ze 
ZOH v japonském Naganu. Obnovenou premiéru tohoto dokumentu vidělo 73 tisíc diváků. V projektu 
Archív Z vniklo nových 97 pořadů, které mapují nejzajímavější sportovní přenosy v ledním hokeji, 
fotbale, tenisu, atletice, cyklistice, házené, basketbalu od roku 1960 do roku 2006. Mezi 
nejsledovanější patřilo utkání Česko – Kanada ze Světového šampionátu 2005, které sledovalo 71 
tisíc diváků. V rámci těchto dvou projektů nám jde hlavně o vzpomenutí na významné české sportovní 
osobnosti a události. Z archívů jsme odvysílali celkem 448 hodin se zásahem 2 miliony a 76 diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Archiv D 12:08:37 0,3 22 1,72 478 9 

Archiv Z 209:38:17 0,2 21 1,00 1 505 9 

 
Dostihy a jezdectví 
 Před začátkem koronavirové krize jsme odvysílali na programu ČT sport galavečery České 
jezdecké federace a českého turfu, kde se vyhlašovali nejlepší závodníci roku 2019. Stihli jsme také 
před zastavením všech soutěží odvysílat úvod Global Champions Tour a Global Champions League 
z Kataru. Jezdecká sezóna se pomalu rozebíhala až v červnu a program ČT sport byl u toho. 28.6. 
jsme zahájili dostihovou sezonu přímým přenosem z pardubického mítinku Úvodní cross country 
Koroka, na něj pak navazoval přenos z 99. Velké jarní ceny a 71. Velké květnové ceny. S jezdeckou a 
dostihovou tématikou jsme do konce června odvysílali 57 hodin se zásahem 570 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Dostihy: Velká jarní cena  1:23:28 0,3 23 1,67 56 9 

Dostihy: Úvodní cross country Koroka 1:20:47 0,7 55 3,40 100 9 

 
Estetické sporty 

Největší sportovní akcí ze světa estetických sportů bylo v první polovině roku mistrovství 
Evropy v krasobruslení z Rakouska. Vysílali jsme přímé přenosy na programech ČT sport a ČT2. 
Celkově jsme odvysílali více než 23 hodin přímých přenosů se zásahem 1 milion a 496 tisíc diváků. 
V průběhu koronavirové krize jsme sahali velkou měrou do archivu a nabídli našim divákům řadu 
ohlédnutí za největšími sportovními událostmi ze světa estetických sportů. Celkově jsme odvysílali 
1836 hodin se zásahem 2 miliony a 294 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Krasobruslení: ME Rakousko 26:18:23 1,3 108 4,09 1 498 9 

Tance: MČR v latinskoamerických tancích 0:30:00 0,3 24 0,75 59 10 

Moderní gymnastika: Grand Prix Brno 1:38:19 0,2 16 0,45 123 9 
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Fotbal 
 K nejsledovanějším sportům v našem vysílání patří fotbal, a proto je naše nabídka opravdu 
široká. Z tuzemských soutěží vysíláme přímé přenosy z FORTUNA:LIGY, z FORTUNA:NÁRODNÍ 
LIGY, z české pohárové soutěže MOL Cup a vybrané přímé přenosy z regionálních soutěží v projektu 
Můj fotbal – živě. Vysílání je doplněno také o magazíny, které zvou na naše přenosy nebo shrnují 
aktuální fotbalové dění. Patří mezi ně Studio fotbal Extra, Dohráno, Dohráno Plus a Můj fotbal. Ze 
světa pak vysíláme přímé přenosy z Evropské ligy UEFA, pravidelné sumáře v hracích dnech Ligy 
mistrů UEFA a také pravidelné magazíny a sumáře Evropské ligy UEFA. Dále se věnujeme všem 
utkáním naší fotbalové reprezentace A, fotbalové reprezentaci U21 a v poslední době také fotbalu 
žen. Většinu přímých přenosů doplňujeme o zajímavá fotbalová studia s hosty a experty. Z fotbalu 
jsme do konce června 2020 odvysílali 703 hodin se zásahem 2 miliony a 752 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

FORTUNA:LIGA 37:10:56 1,1 91 3,97 1 343 8 

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 23:50:18 0,5 40 1,75 580 8 

Mol Cup 9:03:35 1,7 145 5,64 880 8 

Evropská liga UEFA 8:53:37 0,8 71 2,42 662 9 

 
Hokej 
 Mezi nejsledovanější sporty patří také lední hokej. V našem programu najde hokejový 
fanoušek přímé přenosy z Tipsport Extraligy, z Euro Hockey Tour, novinkou v roce 2020 byly přenosy 
z naší Univerzitní ligy. Velkou akcí byl světový šampionát U20 z Ostravy, kde jsme se částečně 
podíleli na výrobě mezinárodního signálu. Hokejové vysílání je doplněno o pořad Buly, který shrnuje 
průběh a výsledky pátečního kola, které vysílá O2 TV. V pondělí pak vysíláme pravidelný pořad Hokej 
den poté, který shrnuje celé víkendové dění v Tipsport Extralize. Lednímu hokeji jsme se věnovali 
celkem 624 hodin a toto vysílání mělo zásah 3 miliony 489 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Hokej: Buly - hokej živě 53:11:43 1,2 104 3,43 1 840 8 

Hokej: Univerzitní hokejová liga 5:19:37 0,3 23 0,76 230 8 

Hokej: Švédské hokejové hry 13:34:26 2,7 228 9,64 1 597 9 

Hokej: MS U20 2020 11:19:10 2,7 229 7,29 1 590 8 

 

Magazíny 
 Diváci mohou ve vysílání programu ČT sport nalézt také velké množství magazínů, které se 
věnují sportům s menší diváckou základnou. Jedná se například o magazín V šachu, Golf Time, 
Hokej na zemi, Ippon, Bojové sporty a další. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Šach: V šachu 1:56:46 0,4 32 1,88 215 8 

Golf: Golf Time 2:46:35 0,1 6 0,46 59 9 

Pozemní hokej: Hokej na zemi 1:44:01 0,1 11 0,60 68 9 

Judo: Ippon 1:32:13 0,2 19 1,29 120 9 

 
Míčové sporty 
 Tradičně patří k vysílání programu ČT sport přímé přenosy z domácích soutěží v míčových 
sportech. Vysílání se snažíme neustále rozšiřovat. Přidali jsme přenosy na webu a HbbTV. U 
basketbalu vytvořili studio, v němž u vybraných přímých přenosů doplňujeme aktuálními výsledky 
z celého kola a pomocí reportérů informujeme o aktuálním dění na jednotlivých hřištích. K míčovým 
sportům patří i pravidelné magazíny jako Volejbalový magazín, BasketManie, České ragby, 
Touchdown a Hokej na zemi. Z míčových sportů dále vysíláme vybraná utkání našich reprezentací a 
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evropských pohárů. Celkově jsme v prvním pololetí roku 2020 odvysílali 445 hodin se zásahem 2 
miliony a 235 tisíc diváků.   
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Basketbal 46:29:14 0,1 13 0,55 797 8 

Florbal 29:18:29 0,2 19 0,63 658 8 

Futsal 13:27:05 0,2 21 0,71 432 8 

Házená 12:57:15 0,2 16 0,55 378 9 

Volejbal 32:52:16 0,3 24 0,85 778 9 

Ostatní 16:07:22 0,2 16 0,86 391 9 

 
Motorismus 
 Největší motoristickou akcí prvního pololetí byla bezesporu Rallye Dakar s početným českým 
zastoupením. Na místě jsme měli reportéra, který posílal aktuální ohlasy. Vysílání se opět skládalo 
z pořadů Dakarské ozvěny, Dakar za oponou a Dakar. Po skončení této světoznámé rallye opět 
vznikl souhrnný dokument. Domácí motoristickou scénu mapuje pravidelný středeční blok Svět 
motorů. Ve vysílání jsme opět měli i sumáře ze seriálu WRC. Motorismus jsme se v prvním pololetí 
věnovali ve 178 hodinách se zásahem 2 miliony diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Dakar 16:21:54 0,6 50 2,23 1 287 9 

Svět motorů 8:43:22 0,1 12 0,61 274 8 

Ostatní 5:25:31 0,3 25 1,12 341 9 

 
Regionální vysílání 
 Velkou měrou sledujeme také regionální sportovní dění. Sport v regionech je blok pěti až 
deseti minutových reportáží, které patří výhradně regionálnímu sportování. Vysíláme zde také 
reportáže z amatérského sportu a reportáže ze sportovních akcí dětí a mládeže. Můj fotbal živě je 
magazín věnující se nižším fotbalovým soutěžím a Sokolský zpravodaj je pohled do regionální práce 
Sokolů. Velké množství reportáží z regionů se objevuje i ve Sportovních zprávách. Celkově jsme z 
regionů odvysílali více jak 33 hodin se zásahem 1 milion a 472 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Sport v regionech 4:22:35 0,2 13 1,32 184 8 

Můj fotbal 1:09:33 0,2 14 0,91 62 10 

Sokolský zpravodaj 2:46:16 0,2 15 1,27 307 9 

 
Jedinečnost programu ČT sport je v tom, že vysílá akce světového významu, ale také se 

komplexně věnuje domácímu sportovnímu dění. V nabídce je možné najít většinu akcí typu 
Mistrovství ČR. Dále se věnuje sportům, které zatím mají v Česku malou diváckou základnu – lze  
zmínit například adrenalinové sporty, sportovní lezení, bouldering, drytooling, baseball, T-ball, ragby, 
americký fotbal, softball, hokejbal, praktickou střelbu, požární sport atd. 
 
Sport handicapovaných 
 V době koronavirové krize měl bohužel sport handicapovaných také stopku. Než se stačila 
sezona rozjet, tak předčasně skončila. V programu jsme tedy měli jedinou premiéru, a to pořad Proti 
hendikepu, který vyprávěl o pobytu handicapovaných sportovců v Kanadě a jejich vyžití při 
adrenalinových sportech. Do programu jsme se snažili zařadit alespoň reprízy pořadů z let minulých. 



12 
 

Například pořad 111 hodin na zemi, Paralympijský magazín a Jedeme v tom všichni. Celkově jsme 
odvysílali 12 hodin se zásahem 153 tisíc diváků.  
  

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Proti hendikepu 0:15:29 0,1 11 0,48 13 9 

 
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. V pořadu Branky, body, vteřiny odvysíláme za půl roku více jak 2000 reportáží, z 
toho je opět více jak 80 % reportáží sledujících českou stopu. Téma pro hosty je diskuzní pořad, kde 
Michal Dusík nebo Barbora Černošková diskutují s pozvanými hosty na dané téma ze světa sportu. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Branky, body, vteřiny 31:28:53 8,4 712 20,75 5 581 8 

Sportovní zprávy 33:21:04 0,3 22 1,35 1 176 9 

Téma pro hosty 3:18:14 0,2 20 1,05 262 9 

 
Tenis 
 Začátek tenisové sezony 2020 patřil přenosům z nové soutěže tenisových družstev ATP Cup 
a utkání české reprezentace v Davis Cupu. Obě akce jsme vysílali v přímém přenosu na programech 
ČT sport a ČT2. V době koronavirové krize jsme vysílali slavná tenisová utkání v rámci projektu 
Archív Z. Po opětovném startu sportovních soutěží jsme ihned zařadili živý sport, a to v podobě 
přenosů z tenisového turnaje O pohár prezidenta ČTS. Z tenisu jsme odvysílali více jak 247 hodin se 
zásahem 2 miliony a 116 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Tenis: ATP Cup 126:20:40 0,3 26 3,85 1 385 9 

Tenis: Davis Cup 9:17:31 1,5 131 4,61 1 099 8 

Tenis: O pohár prezidenta ČTS 27:26:34 0,4 31 3,42 544 9 

 
Vodní sporty 
 Vzhledem k tomu, že se díky sportovní stopce vodácká sezóna nestačila v první polovině roku 
2020 rozeběhnout, do vysílání jsme kromě dvou premiér v rámci Archivu D a devíti reportážím 
v rámci Sportu v regionech zařazovali pouze reprízy z let minulých. Ve vysílání jsme měli zařazeno 
více než 49 hodin se zásahem 662 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Vodní sporty 1:55:20 0,1 8 0,78 74 9 

 
Zimní sporty 
 Zimní sezóna byla v roce 2020 opět velice bohatá. Divákům jsme nabídli špičkové přenosy 
z domácích akcí s mezinárodním přesahem, jako je Jizerská 50, Světový pohár v klasickém lyžování 
z Nového Města na Moravě, Světový pohár v biatlonu z Nového Města na Moravě, Světový pohár 
v Big Airu z Deštného v Orlických horách. Dále jsme vysílali špičkové akce ze zahraničí, kde jsme 
v první řadě sledovali českou stopu. Mezi tyto akce patří celý seriál dálkových běhů na lyžích Visma 
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Ski Classics, Tour de Ski, Turné čtyř můstků, Světový pohár v biatlonu, v bobech, skeletonu a 
rychlobruslení. U Světových pohárů v alpském lyžování a snowboardingu jsme se zaměřovali hlavně 
na starty Ester Ledecké (celkově druhé místo ve sjezdu) a Evy Samkové. Samozřejmostí už jsou 
přímé přenosy a záznamy ze světových a evropských šampionátů v biatlonu, rychlobruslení, 
v bobech a skeletonu. Diváci měli možnost všechny závody SP v rychlobruslení mužů a žen sledovat 
živě na webu a HbbTV. Vysílání jsme také doplnili o zajímavé magazíny ze světa snowboardingu, 
alpského a akrobatické lyžování. Ze zimních sportů jsme v první polovině roku odvysílali 211 hodin se 
zásahem 3 miliony a 916 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ Spokojenost 
(celkem) Rating Rating 000 Share Reach 000 

Alpské lyžování 28:40:27 1,5 131 7,12 1 932 9 

Běžecké lyžování 36:39:57 1,2 106 7,21 1 949 9 

Biatlon 79:53:16 4,2 355 19,67 3 206 9 

Boby a skeleton 44:15:04 0,7 59 3,52 2 153 9 

Rychlobruslení 12:11:49 1,7 148 6,03 1 867 9 

Skoky na lyžích 9:01:39 2,0 169 7,61 1 041 9 

Snowboarding 5:50:06 1,9 158 9,87 956 9 

 

Web a sociální sítě ČT sport v prvním pololetí 2020 
Celková návštěvnost 1. pololetí 2020 / 2 395 140 uživatelů, 7 236 979 návštěv 
Celková návštěvnost 1. pololetí 2019 / 4 679 758 uživatelů, 16 752 280 návštěv 

 
Leden – Březen / 1 675 177 uživatelů, 4 776 549 návštěv 

První čtvrtletí roku 2020 vykazovalo obvyklou křivku návštěvnosti s očekávaným vrcholem 
během biatlonového MS v Anterselvě (13. – 23. 2.), kdy web během 10 dnů navštívilo téměř 500 tisíc 
uživatelů. Z této doby jsou také nejčtenější články a nejsledovanější videa, která redakce publikovala 
na sociálních sítích. Jednalo se o medailové sestřihy českých úspěchů s dosahy kolem 1,5 milionu 
oslovených lidí na Facebooku. Nejlepší počin na této platformě za první pololetí pak také pochází 
z tohoto období. Zlatý úspěch Martiny Sáblíkové na MS ve víceboji zasáhl na Facebooku 1,7 milionu 
uživatelů. Web i sociální sítě těžily z tradičně silných zimních disciplín – biatlonu, alpského lyžování 
(Ester Ledecká), rychlobruslení (Martina Sáblíková) a lední hokej. 
 
Březen – červen / 981 237 uživatelů, 2 460 430 návštěv  

Úderem koronavirové pandemie návštěvnost webových stránek logicky utrpěla, protože 
s absencí živého vysílání a ukončením rozehraných soutěží klesl i zájem o dění ve sportu jako 
takovém. Ovšem kvalita tvorby zpravodajského i publicistického obsahu zůstala neměnná. Redakce 
založila speciální rubriku s nepřetržitým tokem on-line zpravodajství o dopadech koronaviru na 
světový i domácí sport. Nadále vznikaly nové podcasty, které reagovaly na aktuální dění 
v jednotlivých sportech (fotbal, hokej, basketbal…). Zvláštní kapitolou v této oblasti je pak vyslyšení 
poptávky po dalším podcastovém kanálu. Na platformě Spotify proto vznikl profil Pořady ČT sport, ve 
kterém posluchači najdou audio stopu vybraných pořadů ČT sport. Web dokázal denně přinášet na 
15-20 nových článků včetně vlastních témat, takže stran aktuálního zpravodajství dal čtenářům 
maximum. Zároveň jsme v tomto období objevili silný divácký potenciál esportu, který se speciálně na 
webu dvakrát vysílal. 

Web a sociální sítě také pomáhaly v době koronavirové pandemie šířit videa s 
celospolečenským přesahem. Upozorňovali jsme na aktivity jednotlivých svazů (např. basketbalová 
kampaň #vratimselepsi) a informovali o počinech ČOV, České unie sportu nebo Sokola. Tyto 
organizace prostřednictvím naučných videí radily lidem v karanténě, jak v domácích podmínkách 
cvičit a trénovat. Sami jsme pak podobnou instruktáž vyrobili pro facebookový profil ČT sport. 
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Sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram 
Sociální sítě hrály v produkci obsahu značky ČT sport významnou roli. V době, kdy se 

sportovní soutěže zastavily, dokázala redakce vlastní invencí tento prostor naplnit. Připravila několik 
exkluzivních živých streamů se sportovci v zahraničí (Satoranský, Jícha, Štybar), z nichž těžil i web a 
televizní zpravodajství ČT. Facebook se zapojil i do společné týdenní kampaně s atletickým svazem 
Zpátky na startu, která měla za cíl upozornit na závodní projekt pro veřejnost a první velký mítink po 
uvolnění restrikcí. Po vzoru sportovních lídrů trhu, jako jsou ESPN nebo BBC, jsme pro naše 
uživatele připravili řadu zábavných i vědomostních kvízů. V neposlední řadě jsme poprvé použili 
Facebook jako nástroj hlasování v interaktivním televizním vysílání pořadu Hokej v 60 minutách. Níže 
uvádíme seznam 8 nejúspěšnějších videí prvního pololetí tohoto roku. Z čísel zhlédnutí vyplývá, že 
na sociálních sítích se odliv diváků od sportu tak významně neprojevil a dobrý (pro naši potřebu 
sportovně zaměřený) obsah dokáže sportovní fanoušky zaujmout a zasáhnout v každé době. 
 
Top videa na Facebook (1.1. – 30.6.) : 

1. zlatá jízda Martiny Sáblíkové na MS ve víceboji      569 tisíc 

2. bronz Lucie Charvátové na MS v biatlonu                540 tisíc 

3. bronz smíšené štafety na MS v biatlonu                   490 tisíc 

4. Vítězný hod Barbory Špotákové „znovu na startu“   410 tisíc (post-covid) 

5. Dejvické divadlo vs. Bohemians                               406 tisíc (covid) 

6. loučení Michala Šlesingra s kariérou                        374 tisíc 

7. Předávání medailí v MOL Cupu                                304 tisíc zhlédnutí (post-covid) 

8. Jindřich Trpišovský po zisku titulu                             300 tisíc zhlédnutí (post-covid) 

Výhled na 2. pololetí roku 2020 
Program ČT sport spolu se sportovními fanoušky věří, že druhá polovina roku 2020 bude 

návratem k normálnímu „sportování“. Mnoho akcí bylo přesunuto na rok 2021, ale další se pouze 
posunuly v kalendáři právě do podzimních termínů, viz příloha 1. 

 
Program ČT sport bude i nadále pevnou oporou českého sportu a partnerem sportovních 

diváků. Ve svém vysílání přináší maximum možného z českého sportu v zahraničí a na domácí půdě 
s ohledem na trh s televizními právy a možnostmi České televize z hlediska financí i možné výroby. 
 
Plán velkých akcí od 1. 7. 2020: 

 

• Alpské lyžování: SP 

• Atletika: Zlatá tretra, MČR mužů a žen, Diamond League 

• Biatlon: SP 

• Boby a skleteon: SP 

• Cyklistika: Vuelta a Burgos, Tour de France, MČR, MS silniční 

• Cyklokros: SP, TOI TOI Cup 

• Dostihy: Velká pardubická 

• Florbal: MS 2020 Finsko 

• Fotbal: Liga národů UEFA, Můj fotbal - živě 

• Hokej: Euro Hockey Tour, MS U20, Spengler Cup 

• Horská kola: MS, SP Nové Město na Moravě 

• Judo: ME Praha 

• Klasické lyžování: Ski Classics, SP, Tour de Ski 

• Motorismus: Zlatá Přilba 

• Nohejbal: MS Česko 

• Rychlobruslení: SP 

• Snowboarding: SP 

• Tenis: French Open, Pohár přátelství, Moravia Open 

• Veslování: Primátorky 
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• Vodní slalom: ME Praha 

• Volejbal: kvalifikace na ME žen

Vysílání národních a mezinárodních soutěží uvidí diváci ČT sport v již tradiční podobě: 
 

• Basketbal: Kooperativa NBL 

• Florbal: Superliga 

• Fotbal: FORTUNA:LIGA 

• Fotbal: FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 

• Fotbal: EL UEFA 

• Futsal: VARTA Extraliga 

• Hokej: Tipsport Extraliga 

• Házená: STRABAG RAIL Extraliga 

• Volejbal: UNIQA Extraliga 

• Vybrané evropské soutěže 
v míčových sportech 

 
Pro vysílání bude pokračovat snaha zajistit sledování především české stopy a v ideálním 

případě také účast redaktora v místě akce, díky níž dokážeme divákům zprostředkovat nejaktuálnější 
informace. U přenosů z České republiky rovněž důraz na maximální možné zpravodajství a podporu 
webového vysílání. 
 

Technický vývoj bude pokračovat dalším zapracováváním nových technologií, které dokáží 
efektivněji zajistit zvýšené zpravodajství především z českého sportu nebo sledování české stopy v 
případě mezinárodních akcí, jak v televizním vysílání, tak ve vysílání na internetu či platformě HbbTV, 
která se již stává standardem. 
 

Pro diváky, kteří se dívají i na jiných platformách než jen na TV, bude připravena nová 
moderní aplikace „ČT sport“ s úpravou webového portálu. Na podzim by měla také začít příprava 
diváckého klubu ČT sport, který by mimo jiné umožňoval zpětnou vazbu od diváků a nastavení 
obousměrné komunikace. 

 
Zásadním úkolem pro vedení programu je pak příprava vysílání a ekonomického fungování 

pro rok 2021, do kterého byly z letošního roku přesunuty některé významné sportovní události - 
především fotbalové EURO s účastí české reprezentace a Hry XXXII. olympiády v Tokiu, které 
společně s už dlouhodobě plánovaným obsahem vytvoří pro rok 2021 podmínky pro rozhodně velmi 
silné sportovní televizní vysílání. Rok 2021 pak bude také oslavou patnáctileté existence programu 
ČT sport. 


