
Příloha č. 3 – Vzdělávání ve vysílání ČT sport 
 

Sportovní kanál ČT sport také v roce 2020 vysílal kromě ryze sportovních programů i 
programy vzdělávací. 

V rámci pravidelných pořadů a magazínů se naši diváci mohli seznámit se základy 
pravidel jednotlivých sportů, vyslechnout si cenné rady a tipy týkající se sportovního 
vybavení a jeho použití či se přenést skrze obrazovku ČT sport do konkrétních sportovišť a 
destinací dříve než je navštíví osobně. Dále se pravidelně věnujeme také významným 
osobnostem ze světa sportu, významným událostem a výročím.  
 
Osvětové pořady 
 
Můj fotbal 

 měsíčník, který je určen pro všechny amatérské i profesionální hráče a pro fanoušky 
fotbalu 

 
Olympijský magazín 
 představení olympijských sportů, olympijských medailistů a účastníků olympiády 
 

Sokolský zpravodaj 

 aktuální novinky ze sokolského hnutí  

 
Lifestylové a publicistické pořady 
 
Na skialpech přes hory 

Alena Zárybnická a Jiří Hölzel prozkoumali sedm různých zimních středisek české 
republiky. Zajímaly je všechny možné druhy pohybu, které se dají na horách aplikovat - od 
sjezdovek až po sněžnice 

 
Cyklotoulky 

pořad představující různá místa v České republice s důrazem na cyklostezky a další 
sportovní možnosti dané lokality 
 
Běžkotoulky 

zimní varianta pořadu Cyklotoulky s důrazem na lyžařské možnosti dané lokality 
 
Panorama 
 aktuální povětrnostní zpravodajství prostřednictvím panoramatických kamer 
z lyžařských a sportovních areálů v České republice doplněné o zajímavé možnosti 
sportovního vyžití z daných lokalit 
 
Vertikal 
 magazín pro všechny vyznavače outdoorových sportů a outdoorového způsobu 
trávení volného času 
 
Kolo pro život 

v době koronavirové krize jsme vysílali přímé přenosy a záznamy ze závodů na 
cyklotrenažérech s aplikací ROUVY, kde se mohli i naši diváci přihlásit do jednotlivých 
závodů pod záštitou seriálu Kolo pro život 
 
Maximum pro zdraví 
 Aktivity seniorů pohledem známých osobností a lékařů. Součástí pořady jsou také 
ukázky vhodných cviků pro seniory, které si mohou vyzkoušet i v domácím prostředí.    



Téma pro hosty 
 pravidelný týdeník, kde Michal Dusík a Barbora Černošková se zajímavými hosty 
představují různé sportovní akce, sportovní disciplíny a příběhy ze světa sportu. 
 
Dokumentární tvorba 

Kromě vysílání archivním pořadů v rámci projektu Archiv Z a Archiv D jsme zařadili 
reprízy dokumentů, které vznikly pod dramaturgickou taktovkou Otakara Černého a které se 
zaměřují na slavné osobnosti českého sportu. Celkem jsme jich v první polovině roku 
odvysílali v obnovené premiéře 26.  
 
Josef Maleček 

Portrét československého hokejového útočníka, který získal několik titulů mistra 
Evropy a zároveň byl čtyřikrát nejlepším střelcem tohoto turnaje. Byl historicky prvním 
nejlepším střelcem nejvyšší československé ligové soutěže a hovoří se o něm jako o Jágrovi 
první republiky. 

 
František Plánička 

Medailon jednoho z nejlepších českých i světových fotbalových brankářů. 
 
Oldřich Nejedlý 

Medailon jednoho největších kanonýrů československého fotbalu, který se na MS v 
roce 1934 stal nejlepším střelcem. 
 
Rudolf Kučera 

Portrét jednoho z největších talentů československého fotbalu všech dob. 
 

Tomáš Pospíchal 
Medailon legendárního československého fotbalisty, člena stříbrného týmu 

z mistrovství světa v Chile roku 1962, a následně i úspěšného fotbalového trenéra. 
 
Andrej Kvašňák 

Medailon legendárního československého fotbalisty, člena stříbrného týmu z 
mistrovství světa v Chile roku 1962. 
 
Smolíček pacholíček 

Portrét cyklisty Jana Smolíka - vítěze Závodu míru z roku 1964. 
 
Václav Mašek 

Medailon legendárního československého fotbalisty, člena stříbrného týmu z 
mistrovství světa v Chile roku 1962 a člena Klubu ligových kanonýrů. 
 
Stříbrný tým z Chile 

Vzpomínka na československou fotbalovou reprezentaci, která na mistrovství světa v 
Chile v roce 1962 získala stříbrnou medaili. 
 
Ladislav Novák 

Medailon legendárního československého fotbalisty, kapitána stříbrného týmu z 
mistrovství světa v Chile roku 1962. 
 
František Plass 

Medailon bývalého československého fotbalového reprezentanta a trenéra. 
 
Jan Palouš 

Patřil mezi české hokejové mušketýry, proslavil se jako střelec první branky 
hokejového mužstva Čech a získal dva tituly mistra Evropy 



První mistři Evropy 
 Dokument o zisku prvního titulu mistra Evropy, které vybojovalo hokejové mužstvo 
Čech na šampionátu v roce 1911. 
 
Obojživelníci 

Řada špičkových sportovců dokázala vyniknout ve dvou sportovních odvětvích. 
 
Dva světy Josefa Kaliny 

Portrét živoucí dakarské legendy navigátora Josefa Kaliny. 
 

Viděno třemi 
Vzpomínka na tři velké sportovní režiséry - Františka Pojdla, Josefa Valcháře a Pavla  

Pospíšila. 
 

Tři zlaté prsteny Jaroslava Pouzara 
Portrét trojnásobného vítěze Stanley Cupu a člena Síně slávy českého hokeje. 

 
Jan Koller - kariéra snů 

Dokument o českém fotbalovém útočníkovi, historicky nejlepším střelci české i 
československé fotbalové reprezentace. 
 
Když se řekne Závod míru 

Dokument Otakara Černého o největším amatérském cyklistickém závodu. 
 
Pardubáci 

Vladimír Martinec, Jiří Novák, Bohuslav Št’astný -  hokejisté, kteří psali historii 
československého a světového hokeje. Na takové se nezapomíná. 

 
Lopraisové 

Medailon Karla Lopraise šestinásobného vítěze automobilových závodů Rallye Dakar 
v kategorii kamionů a Aleše Lopraise, který se vydal ve strýcových stopách. 

 
Karel Brückner 80 let 

Dokument o české trenérské fotbalové legendě. 
 

Řezáčové 
Dokument o třech generacích běžců na lyžích. 
 

Lafata 
Medailon českého fotbalového útočníka a bývalého reprezentanta, člena Klubu 

ligových kanonýrů. 
 

David Svoboda 
Medailon olympijského vítěze a mistra Evropy v moderním pětiboji. 
 

Nádherný život Heleny Fibingerové 
Medailon bývalé československé atletky, mistryně světa ve vrhu koulí 

 
Významná výročí 
 
Minuta historie 

každý den zařazujeme do našeho vysílání pořad Minuta historie, kde jsou 
připomínány významné sportovní události daného dne z minulosti 
 


