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1. Úvod 
Ve druhém pololetí roku 2020 probíhal po předchozí naprosté výluce, s výjimkou o rok odsunutých 

nejnáročnějších akcí (OH, fotbalové EURO), masivní restart sportovních soutěží či událostí z hlediska světového i 
domácího. Dalo by se konstatovat, že sportovní prostředí se usilovně snažilo dohnat maximum z toho, co se vlivem 
pandemické situace v prvním pololetí neuskutečnilo. 

 
Před programem ČT sport stál zásadní úkol v podobě vyřešení složité logistiky zařazení těchto sportovních 

událostí do vysílání a především zajištění jejich výroby, pokud se jednalo o domácí soutěže či akce mezinárodní na 
našem území. Nebyl to však jediný z nových náročných úkolů. Vzhledem ke specifickým restriktivním zdravotním 
nařízením se všechny sportovní akce konaly za přísných bezpečnostních opatření omezujících především kontakt médií 
se sportovci. Výrazně se zvýšily nároky na testování či karanténu, reportéři a často i komentátoři se museli pohybovat 
v tzv. „bublinách“, pokud chtěli mít přístup ke sportovcům, často se při rozhovorech budovala speciální stanoviště, na 
nichž reportér a sportovec byli od sebe odděleni dle zdravotnického nařízení dané federace (přepážky, výrazná 
distance, speciální mikroport) nebo musely být ohlasy kompletně zprostředkovávány pouze prostřednictvím 
digitálního propojení ze zóny vyhrazené výhradně sportovcům. 

 
Situaci vysílání programu ČT sport významně ovlivnila i druhá, podzimní, vlna pandemie. Nakonec neměla i 

díky vládním výjimkám pro sportovní akce na území ČR na vysílání tak fatální dopad v porovnání s prvním pololetím, 
ale přesto to bylo období řady aktuálních změn, kdy program musel doslova z hodiny na hodinu rušit přenosy (např. 
fotbalová liga – tým musel do karantény atp.) nebo je operativně přesouvat na náhradní termíny. 

V těchto okamžicích opět zafungoval úzký vztah programu ČT sport s českým sportovním prostředím a na 
základě prakticky denní operativy mohly být nastalé problémy vyřešeny ke spokojenosti všech zúčastněných stran 
s důrazem na spokojenost diváka. 

 
Při úsilí sportovního světa a mnoha organizátorů uspořádat maximum akcí plánovaných původně na první 

pololetí došlo k řadě vysílacích kolizí, kdy se významné sportovní události střetávaly ve vysílání časově proti sobě. Ve 
snaze neochudit našeho diváka o nic podstatného i dostát smluvním podmínkám jsme několikrát vysílali sport na 
programu ČT2 a v jednom případě i na programu ČT3. Tento krok se osvědčil a z ohlasů diváků i partnerů bylo patrné 
pochopení i velká spokojenost s vyřešením těchto kolizí.  

 
Program ČT sport se stal pro mnoho sportovních svazů a pořadatelů sportovních akcí doslova spásou a jedinou 

cestou k divákovi, tak aby jejich úsilí a snaha o obnovu sportu v České republice mohly rezonovat v široké sportovní 
veřejnosti či veřejnosti vůbec. Vzhledem k tomu, že diváci až na minimální výjimky nemohli do hlediště sportovních 
akcí, jsme se stali snad nejvýznamnějším zprostředkovatelem sportovního dění a přinášeli divákům emoce, aktuální 
informace a radost z výsledků českých sportovců. 

 
Ve druhém pololetí nadále pokračovaly přípravy významných světových sportovních událostí, tedy 

olympijských her v Tokiu, fotbalového EURA s českou účastí a také příprava mistrovství světa v ledním hokeji 2021. 
Stejně jako současný život stále provází nejistota v řadě životně podstatných věcí, nejistota panuje i nad těmito akcemi. 
Aktuálně se dá konstatovat, že MOV, UEFA, IIHF i všichni organizátoři potvrzují, že se tyto akce uskuteční. Rozhodně 
však nejde s určitostí potvrdit jakou formou, jak blízko a s jakými limity budou pouštěny televizní štáby na stadiony či 
ke sportovcům. Tato záležitost se neustále vyvíjí. Program ČT sport si v minulosti zakládal na aktuální informovanosti 
z místa dějiště, na úzkém propojení s českými sportovci či týmy s cílem aktuálně informovat diváky o všem podstatném 
právě s důrazem na českou stopu ve světě sportu. Proto i nyní vedení programu neustále vyhodnocuje aktuální 
informace a aktualizuje plány, které by měly vést k dosažení těchto prioritních cílů. 

 
Výrazně negativně se dotklo obsahové skladby programu ČT sport faktické zastavení amatérských soutěží, 

sportovních amatérských akcí, akcí dětských, mládežnických, seniorských či sportu hendikepovaných nevyjímaje. 
Pokud byla mimořádná příležitost a nějaká z akcí se uskutečnila, program na ně reagoval ve svém zpravodajství, ale šlo 
o opravdu pouze o výjimky. Z akcí, které vždy rezonují sportovní amatérskou veřejností a těší se divácké popularitě, se 
neuskutečnil například běžecký seriál pod hlavičkou Pražského maratonu, cyklistický ČT Author Cup, lyžařská reality 
show S ČT sport na vrchol a mnoho dalších. Jediným seriálem, který proběhl za mediální spolupráce s Českou televizí, 
byl seriál Kolo pro život. 
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Na českém území se postupně od července dohrály či rozběhly domácí nejvyšší vrcholné soutěže, které sice 
byly na podzim částečně přerušené, ale po nastavení nových podmínek pro profesionální sportovce znovu pokračovaly 
a naštěstí pro televizní diváky se udržely ve speciálních režimech do konce roku a pokračují i v roce 2021. Z výrazných 
tuzemských akcí či mezinárodních akcí na tuzemském území se podařily uspořádat a televizně vyrobit např. tenisové 
turnaje WTA (2x Praha, 1x Ostrava), ATP (Prostějov), atletické MČR v Plzni, atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě či 
speciálně organizovaný útok na světový rekord v půlmaratonu v Praze. Výraznými mezinárodními akcemi, které Česká 
televize pro svět vyráběla, pak byl SP v horských kolech v Novém Městě na Moravě, ME ve vodním slalomu z Prahy, 
domácí zápasy fotbalové reprezentace v Lize národů či zápasy českých fotbalových týmů v Evropské lize a v listopadu 
pak i třikrát odkládané ME v judu (Praha). Za zmínku stojí i vysílání 130. Velké Pardubické, plochodrážní Zlaté přilby, 
mezinárodních parkurových závodů CSIO z Chuchle, MČR v silniční cyklistice či bezprostřední, aktuální realizaci vysílání 
hokejového poháru ligových týmů. 

 
Z mezinárodních akcí, na které vlastní Česká televize práva, pak zájem diváků připoutalo vysílání Tour de 

France, tenisový turnaj Roland Garros či začátek sezóny zimních sportů, především biatlonu, alpského lyžování, 
klasického lyžování a krasobruslení. V samotném závěru roku také mistrovství světa v ledním hokeji do 20 let. 

 
Pro diváka toto vysílání spolu s pravidelnými přenosy z ligových kolektivních sportů (fotbal, hokej, házená, 

basketbal, volejbal, futsal, florbal atd.) znamenalo alespoň částečný návrat k tradičnímu standardu. 
 

1.1 ČT sport v číslech 

• Celkem za 2. pololetí 2020 a 2019 
2. pololetí roku 2020 v číslech 

o Průměrný denní zásah činil 625 tisíc diváků 
o Průměrný share – 2,02 % 
o 1 872 premiérových pořadů, 1 809 hodin premiérového vysílání 
o 4 202 repríz, 2 607 hodin reprízového vysílání 
o Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu 7,40 % (11.10.) 

 
2. pololetí roku 2019 v číslech 

o Průměrný denní zásah činil 764 tisíc diváků 
o Průměrný share – 2,67 % 
o 2 313 premiérových pořadů, 2 258 hodin premiérového vysílání 
o 3 817 repríz, 2 158 hodin reprízového vysílání 
o Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu 6,88% (14.11.) 

 

• Porovnání let 2019 a 2020 
Rok 2020 

o Průměrný denní zásah činil 614 tisíc diváků 
o Průměrný share – 1,93 % 
o 3 512 premiérových pořadů, 3 339 hodin premiérového vysílání 
o 8 739 repríz, 4 990 hodin reprízového vysílání 
o Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu 10,04% 

 
Rok 2019 

o Průměrný denní zásah činil 924 tisíc diváků 
o Průměrný share – 3,50 % 
o 4 951 premiérových pořadů, 4 675 hodin premiérového vysílání 
o 7 826 repríz, 4 085 hodin reprízového vysílání 
o Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu 24,38% 
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2. Rok 2020 – 2. pololetí 
 
Začátek druhého pololetí roku 2020 byl ve znamení nových turnajů v tenisu - jedna z novinek byla k vidění 

hned na začátku července v podobě propojeného vysílání Praha/Bratislava z turnaje „Pohár přátelství“ deseti 
reprezentačních celků od mužů a žen po starší žáky a žákyně. V Praze také vyvrcholil turnaj WTA za účasti TOP 
světových hráček v čele se světovou jedničkou a pozdější vítězkou turnaje Simonou Halepovou. Úspěšné uspořádání 
této akce včetně velmi pozitivního hodnocení televizní realizace pak výrazně přispělo k rozhodnutí o přidělení do ČR 
historicky dosud vůbec největšího turnaje WTA na českém území - tzv. náhradní kvalifikace na US OPEN 2020 se  
uskutečnila v září a Česká televize opět vyráběla signál do celého světa. 
 

V srpnu byl operativně zorganizován hokejový turnaj Generali Česká Cup jako náhrada za neuskutečněné play-
off extraligy. V Berouně uspořádali mezinárodní ženský golfový turnaj a rozběhl se i nový ročník fotbalové Fortuna:Ligy. 
V náročných bezpečnostních podmínkách pro výrobu se uskutečnily domácí šampionáty v atletice, silniční cyklistice či 
plážovém fotbale a volejbale. Již tradičně jsme odvysílali domácí šampionát ve vodním slalomu z jedinečné přírodni 
trati pod lipenskou přehradou. O prázdninách dále pokračovala i dostihová sezona, vysílali jsme živé vstupy ze zastávek 
domácího motoristického seriálu rallye a rozeběhl se seriál atletických mítinků Diamond League. O prázdninách jsme 
také vysílali etapový cyklistický závod Vuelta a Burgos, plzeňské MČR v atletice a dohrávky vyřazovací fáze Evropské 
ligy UEFA. 

 
V září zazářila na programu ČT sport přesunutá cyklistická Tour de France, která se stala pro světový sport 

skvělým příkladem, že i tak velká akce se dá uspořádat ve velmi specifických zdravotních podmínkách. Naše vysílání 
opět po celou dobu doprovázelo studio a na místě byl po celou dobu štáb ČT sport. Za přísných zdravotních opatření 
proběhlo bez diváků na trójském kanálu pražské ME ve vodním slalomu a především byly zahájeny i další české nejvyšší 
domácí soutěže s tím, že se stihly odehrát i začátky některých mládežnických lig, které byly ale později vzhledem 
k vývoji pandemie přerušeny a už se znovu nerozeběhly. Významnou část vysílání tvořila i cyklistika, domácí závody 
v cyklokrosu a hlavně dva Světové poháry v horských kolech v Novém Městě na Moravě, které produkční štáb České 
televize znovu vyráběl pro velmi obsáhlý počet zahraničních odběratelů. Na speciálně zorganizované soutěži na 
pražské Letné jsme potom mohli světu zprostředkovat překonání světového rekordu v půlmaratonu. 
 

Říjen vrátil na obrazovky ČT sport z jara odložený pařížský tenisový grandslamový turnaj Roland Garros a 
v Ostravě se uskutečnil špičkově obsazený mezinárodní turnaj WTA. Velkým svátkem byla i přes neúčast diváků na 
místě a přísné zdravotnické restrikce opět 130. Velká pardubická, o týden dříve proběhla v Pardubicích zase 
motoristická 72. Zlatá přilba. Fotbalová reprezentace odehrála úspěšně svá utkání v Lize národů, svoji skupinu vyhrála 
a pro příští období postoupila do elitní nejvyšší skupiny. Velký zájem byl ve vysílání také o utkání českých klubových 
týmů ve fotbalové Evropské lize, ve které se nakonec ze základních skupin do jarní fáze probojovala Slavia Praha. 

 
V listopadu se přes veškerá nezbytná omezení podařilo v Praze uskutečnit třikrát odložené ME v judu, 

šampionát, který obdržel výjimku pro pořádání na poslední chvíli a díky televiznímu vysílání byl svátkem pro televizní 
diváky a jednou z mála možností vidět v akci olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Pro golfové nadšence se podařilo 
nakonec odvysílat i tradiční lahůdku - z tradičního dubnového termínu odložený golfový turnaj Masters v americké 
Augustě. 
 

Do závěru roku byly ukončeny seriály přenosů z utkání české fotbalové reprezentace v Lize národů UEFA i 
českých klubů v Evropské lize UEFA, hokejová reprezentace odehrála v podmínkách tzv. “bublin“ turnaje Evropské 
hokejové ligy ve Finsku i Rusku. Z domácího sportu dominovalo pokračování pravidelných přenosů z domácích už jen 
nejvyšších soutěží. 

 
Především se však rozeběhlo vysílání v rámci zimních sportů. Velký divácký ohlas měl start Světových pohárů 

v biatlonu a především dostupnost pestré palety lyžařských Světových pohárů prakticky ze všech disciplín, které byly 
doplněny o vysílání Světových pohárů v bobech a skeletonu. Prostor byl také věnován krasobruslení a jeho soutěžím 
Grand Prix. V úplném závěru roku potom ČT sport tradičně přinesl přenosy z MS U20 v ledním hokeji – tentokrát 
z kanadského Edmontonu. 
 



 

4 
 

V porovnání obou pololetí roku 2020 se dá konstatovat, že druhé pololetí bylo z hlediska nabídky vysílání na 
ČT sport už téměř plnohodnotné a televizní diváci si přišli na své. Na atmosféře přenosů však nesporně byla znát 
absence diváků na tribunách a velká omezení v zázemí akcí. 

 

3. Novinky ve druhé polovině roku 2020 
 
Hlavní novinkou, která se objevila ve vysílání od prosince, bylo tzv. kontinuální vysílání uváděné především o 

víkendech. Přenosy ze zimních sportů (především biatlon, alpské lyžování, klasické lyžování, boby a skeleton atd.) jsou 
propojeny studii s pravidelnou účastí zajímavých hostů a expertů. Navíc díky vlastním štábům v místě akcí či úzké 
spolupráci s realizačními týmy českých reprezentantů mohou být ve studiu prezentovány aktuální informace před 
jednotlivými závody a především bezprostřední ohlasy českých závodníků po jejich skončení. Divácká sledovanost a 
míra spokojenosti byly přesvědčivým důkazem, že tento způsob vysílání vnímají diváci ČT sport velice pozitivně a jde o 
výrazné vylepšení servisu pro sportovní příznivce i všechny televizní diváky. 
 

Správnou cestou bylo nesporně i původně zdravotními omezeními vynucené zcela koncepčně inovované řešení 
online komunikace přímo s jednotlivými sportovci z místa sportovních akcí či místa jejich tréninků. Zapojení digitální 
technologie se také setkalo s velkým zájmem diváků a ve vysílání se mohly objevit opravdu jedinečné ohlasy. 
 

Pokračovalo a neustále se vylepšovalo také vysílání na platformě HbbTV/www s pracovním názvem ČT sport 
plus. Tato platforma nesporně získává stále rozsáhlejší kladnou odezvu u diváků, ale také u sportovních svazů. 
 

4. Zahraniční reputace 
 
Ve druhé polovině roku 2020 se dostalo České televizi znovu mezinárodních uznání za zvládnutí náročných 

přenosových akcí na domácím území  i zásadní přispění k obnovení mezinárodní přenosové výměny během pandemie 
covid-19. 
 

Na květnové a červnové průlomové tenisové a atletické vysílání šířené EBU a Olympic Channell navázal hned 
v úvodu července tenisový Pohár přátelství, vysoce hodnocena potom byla i produkce tenisových turnajů ženské WTA 
v Praze a Ostravě a to 10.-18. 8. Prague Open, 29. 8.-6. 9. TK Sparta Prague Open a 19-25. 10. J&T Banka Ostrava Open. 
Světová atletika ocenila velice operativní zabezpečení přenosu závodu Prague 21,1 (5. 9.), na kterém padl světový 
rekord v půlmaratonu žen, přes veškerá nezbytná epidemiologická omezení bylo znovu vyhodnoceno jako jedno 
z nejlepších ztvárnění atletických světových mítinků vysílání z ostravské Zlaté tretry (8.9.). Tradičně dobré hodnocení 
dostaly i přenosy z domácích utkání UEFA Nations League a zápasů Sparty a Slavie ve skupinové fázi Evropské ligy UEFA. 
 

Navzdory nezbytným pandemickým restrikcím a nepříjemným opakovaným odkladům termínů byly potom ze 
strany pořádajících federací ECA a EJU vyhodnoceny známkami nejvyšší kvality přenosové seriály z pražských ME ve 
vodním slalomu (18. 9. - 20. 9.) a ME v judo (19. 11. - 21. 11.). 
 

5. Spolupráce s ČOV, ČUS a se sportovními svazy 
 
Vzájemná spolupráce mezi programem ČT sport a sportovními svazy a organizacemi byla posunuta na další 

úroveň vynucenými opatřeními z hlediska „covid bublin“, bez kterých by se akce nemohly konat, a to v podobě 
vzdálených přístupů ke sportovcům a informacím. Jedním z příkladů bylo zapracování redaktorů ČT sport do výše 
uvedených „covid bublin“ a druhým pak využívání vyškolených pracovníků z jednotlivých svazů jako online kontaktních 
osob pro spojení „se světem“, a to i televizním. 
 

6. Programová skladba 
 
6.1 Atletika 

Atletická sezona 2020 byla velmi poznamenána pandemií koronaviru. Neuskutečnilo se ani HMS v Nanjingu 
ani ME v Paříži, doma byl z části zrušen seriál dálkových běhu RunCzech, běžel se pouze 1/2 maraton v Ústí nad Labem, 
Nature Run v Liberci a nový formát dálkových běhů Runway Run, který se konal na letištích v Praze, Karlových Varech 
a Českých Budějovicích. RunCzech do svého seriálu také zařadil pokus o světový rekord v 1/2 maratonu Prague 21,1, 
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který se běžel na rovinatém oválu v Letenských sadech. Také se neustále odsouval začátek seriálu atletických mítinků 
Diamond League. Příznivcům atletiky jsme se snažili nabídnout to nejlepší, co atletická sezona nabízela. Ať už se jednalo 
o akce ze zahraničí jako Diamond League, Mítink světových rekordů z Valencie nebo o akce domácí jako MČR, Zlatou 
tretru, atletický mítink Kladno hází,  a mnoho dalšího. Z atletiky jsme v druhé polovině roku 2020 odvysílali více jak 22 
premiérových hodin se zásahem 923 tisíc diváků.  
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Atletika: Wanda Diamond League 9:15:26 0,7 58 3,68 493 

Atletika: MČR 2020 Plzeň 3:43:46 1,3 109 7,47 327 

Atletika: Zlatá tretra 2020 2:59:21 1,5 127 4,99 424 

Atletika: Kladno hází 2:26:38 0,4 36 1,58 148 

  
6.2 Cyklistika 

Cyklistický program byl ve druhé polovině roku opravdu nabitý. V netradičním srpnovém termínu se rozjel 
nejznámější etapový závod světa Tour de France. Na programu ČT sport jsme divákům nabídli všech 21 etap v přímém 
přenosu. Přenosy doplňovalo sportovní studio se zajímavými hosty. O celý úspěšný projekt se včetně komentáře opět 
postaral Tomáš Jílek. Ze silniční cyklistiky jsme také vysílali přímé přenosy z etapového závodu Vuelta a Burgos (kolem 
Burgosu), což je elitní akce profesionální cyklistiky, která se každoročně koná ve španělské provincii Burgos, MS 
v silniční cyklistice a tradičně přímý přenos ze společného MČR a MSR. Původně obsáhlý seriál světových pohárů 
horských kol byl nakonec zúžen pouze na dva závody, které se uskutečnily v Novém Městě na Moravě a byly jedinou 
přípravou před světovým šampionátem v rakouském Leogangu. Z Nového Města na Moravě jsme vysílali všechny 
závody v přímém přenosu a v místě konání jsme měli i sportovní studio. Tradičně na obrazovkách programu ČT sport 
nesmějí chybět ani přenosy z cyklokrosu, a to z domácího Toi Toi Cup a ze závodů světového poháru, který i v letošním 
roce měl jednu zastávku v České republice (v Táboře). Z cyklistiky jsme divákům nabídli 190 hodin přímých přenosů, 
záznamů a reportáží se zásahem 2 miliony a 469 unikátních diváků.  

 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Cyklistika: Tour de France 98:02:36 1,5 124 8,72 1 740 

Cyklistika: Vuelta a Burgos 2020 10:01:55 0,4 37 3,92 279 

Cyklistika: MS 16:14:35 1,0 89 5,57 732 

Cyklistika: MČR a MSR 5:33:59 0,7 59 4,18 237 

Horská kola: SP NMNM 17:13:49 0,6 55 4,33 718 

Horská kola: MS 6:24:39 0,6 55 4,05 399 

Cyklokros: Toi Toi Cup 4:30:49 0,5 40 1,50 394 

Cyklokros: SP  7:16:51 1,2 101 4,50 653 

 
6.3 Děti a mládež 

Sport dětí a mládeže byl bohužel velmi poznamenán druhou vlnou pandemie koronaviru, která sport dětí a 
mládeže na regionální úrovni úplně zastavila. Omezeně se sportovalo pouze na úrovni mezinárodní. Dětskému a 
mládežnickému sportu se mimo jiné věnujeme v magazínu Sport v regionech a ve Sportovních zprávách, kde 
zařazujeme aktuální reportáže. V přímých přenosech jsme vysílali kvalifikace fotbalistů do 20 let na EURO 2021, MS v 
ledním hokeji U20, představení jednotlivých posádek a samotný závod univerzitních osem v rámci víkendu Primátorek. 
Celkově jsme v 2. pololetí roku 2020 odvysílali více jak 28 hodin premiérových pořadů.     
 
6.4 Dokumentární a archivní tvorba 

Ve druhém pololetí roku 2020 jsme pokračovali i s vysíláním našich archivů. V seriálu Archiv Z jsme se vrátili 
k historicky nejzajímavějším utkáním fotbalového EURA od úvodního ročníku 1960 a za odložené OH 2020 jsme 
mapovali historii olympijských her od let sedmdesátých minulého století. Také jsme pokračovali se seriálem Archiv D, 
který vrací na obrazovky historické dokumenty z produkce Československé a České televize. Pod taktovkou Otakara 
Černého vzniklo také několik dokumentů o našich sportovních legendách. Kompletní seznam všech archivních a 
dokumentárních pořadů vysílaných ve druhé polovině roku naleznete v příloze tohoto dokumentu.  
   
 
 



 

6 
 

6.5 Dostihy a jezdectví 
 Velký vysílací prostor věnujeme přímým přenosům a aktuálním reportážím ze světa dostihového a jezdeckého 
sportu. Mezi největší akce ve druhé polovině roku 2020 patřily bezesporu přenosy ze 130. Velké pardubické a ze 100. 
ročníku Českého derby. Z jezdectví to pak byly přenosy z mezinárodních parkurových závodů CET Prague Cup. Celkově 
jsme z dostihového a jezdeckého sportu odvysílali více jak 49 hodin se zásahem 1 milion a 496 tisíc diváků.  
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Dostihy: 130. Velká pardubická  7:29:08 3,2 275 13,08 1 062 

Dostihy: 100. České Derby 3:02:19 0,9 76 4,59 250 

Jezdectví: CET Prague Cup 2020 11:06:25 0,2 14 0,86 198 

 
6.6 Estetické sporty 

Estetické sporty se těší velké oblibě zejména u dámského publika. Ve druhé polovině roku jsme divákům 
nabídli přímé přenosy z celého seriálu krasobruslařských mítinků Grand Prix, dále aktuální reportáže z tanečních 
soutěží a ze soutěží v gymnastice. Celkově jsme z estetických sportů odvysílali 43 hodin premiér se zásahem 769 tisíc 
diváků.  
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Krasobruslení: Grand Prix 41:07:27 0,2 16 1,54 715 

Tanec: MČR v 10 tancích 0:28:57 0,3 24 0,66 38 

Moderní gymnastika: MČR 0:20:58 0,1 11 1,27 25 

      
6.7 Fotbal 
 Fotbal, vzhledem k jeho velké popularitě, dostává na programu ČT sport opravdu mimořádný prostor. Vysíláme 
přímé přenosy z nejvyšších domácích soutěží FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. U FORTUNA:LIGY je každý 
přenos doplněn studiem, které však v průběhu koronavirové pandemie nelze zabezpečit na stadiónech a může být 
vysíláno pouze z Kavčích hor. Ligový program doplňují fotbalové magazíny Studio fotbal – Extra, které zve diváky na 
přenos nadcházejícího kola, Studio fotbal – Dohráno, které shrnuje průběh právě odehraného kola a Studio fotbal – 
Dohráno Plus, kde David Kozohorský nebo Petr Kubásek rozebírají se svými hosty nejzajímavější momenty právě 
odehraného kola.  Z fotbalu dále vysíláme přímé přenosy Evropské ligy UEFA a pravidelné sumáře jednotlivých kol Ligy 
mistrů UEFA. V přímém přenosu jsme také odvysílali finálová utkání LM a EL UEFA a také Superpohár UEFA. Velkou 
péči věnujeme také přenosům fotbalové reprezentace A a U21. V přímých přenosech vysíláme všechny české zápasy 
v Lize národů UEFA i všechna další přípravná a kvalifikační utkání 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Fotbal: FORTUNA:LIGA 37:41:44 0,8 71 2,68 1 204 

Fotbal: FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 21:34:45 0,3 30 1,74 533 

Fotbal: EL UEFA 32:29:04 1,9 158 6,42 1 561 

Fotbal: Liga národů UEFA 21:25:16 2,9 248 9,36 1 762 

 
6.8 Lední hokej 
 Lední hokej je stejně jako fotbal jedním z nejpopulárnějších sportů v České republice. Divákům se tedy snažíme 
nabídnou maximální servis a být u všeho důležitého, co český hokej nabízí. Pravidelně v úterý a v neděli vysíláme přímé 
přenosy z nejvyšší hokejové soutěže Tipsport Extraligy, které obohacujeme o studio z Kavčích hor. V pátek vysíláme 
60minutový sumář, který shrnuje průběh pátečního kola. V pondělí pak diskuzní pořad Hokej den poté, který shrnuje 
a rozebírá nejzajímavější okamžiky Tipsport Extraligy. Před začátkem extraligového ročníku 2020-2021 jsme vysílali 
přímé přenosy z Generali Česká Cup, který byl jakousi náhradou za nedohrané play-off předchozího ročníku. Tento 
turnaj se bohužel kvůli druhé vlně koronaviru také nedohrál. V rámci programu naší reprezentace jsme v druhé 
polovině roku odvysílali přenosy z turnajů Karjala Cup, Channel One Cup a utkání naší reprezentace na MS U20.    
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Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Lední hokej: Tipsport Extraliga 91:03:43 0,7 61 2,16 1 753 

Lední hokej: Generali Česká Cup 18:50:59 0,4 30 1,61 463 

Lední hokej: EURO HOCKEY TOUR 30:34:05 1,6 137 6,55 1 767 

Lední hokej: MS U20 18:08:57 1,8 149 4,60 1 431 

 
6.9 Magazíny 
 Vzhledem k pandemii koronaviru byla nabídka magazínů ve druhém pololetí poněkud omezena. Řadě sportů 
se na podzim vůbec nerozeběhla sezona. Přesto jsme se snažili nabídnou divákům novinky a informace i touto formou. 
Vysílali jsme například Olympijský magazín, Sokolský zpravodaj, Volejbalový magazín, pořady Basketmanie, V šachu, 
Spurt, Hokej na zemi a další. V zimním období jsme znovu zařadili FIS magazíny z alpského lyžování, snowboardingu a 
freestyle lyžování.  
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

FIS magazíny 2:28:58 0,3 23 1,71 193 

Sokolský zpravodaj 2:42:21 0,1 6 0,74 90 

V šachu 2:57:05 0,1 9 0,72 89 

Volejbalový magazín 3:23:20 0,1 10 0,53 139 

Basketmanie 2:01:42 0,1 11 0,80 91 

 
6.10 Míčové sporty 

Hladký průběh sezony 2020-2021 v míčových sportech byl také narušen druhou vlnou pandemie koronaviru. 
Naštěstí se nejednalo o kompletní stop na celou podzimní část sezony, ale jen na kratší dobu, než si svazy vyjednaly 
podmínky, za kterých mohly v soutěžích pokračovat. Jedinou vrcholnou soutěží, která se po vynucené pauze už 
nerozeběhla, byla futsalová VARTA liga. Divákům pravidelně nabízíme přímé přenosy z domácích nejvyšších soutěží 
v basketbalu, florbalu, volejbalu a házené. Ve druhé polovině roku 2020 jsme také vysílali finále nejvyšší baseballové 
soutěže. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Basketbal: Kooperativa NBL 10:06:15 0,2 14 0,43 228 

Florbal: Superliga 20:04:50 0,1 10 0,37 353 

Futsal: VARTA liga 1:57:58 0,2 16 0,79 85 

Házená: STRABAG RAIL Extraliga 18:28:59 0,1 12 0,48 380 

Volejbal: UNIQA Extraliga 19:43:24 0,2 18 0,60 420 

  
 Z míčových sportů vysíláme samozřejmě také utkání našich reprezentačních celků a vybraná utkání 
evropských soutěží. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Basketbal: kvalifikace na ME - muži, ženy 7:11:26 0,4 33 2,17 352 

Basketbal: Euroliga 4:36:09 0,1 12 0,51 150 

Florbal: reprezentační utkání 4:10:57 0,2 17 0,71 154 

Futsal: baráž o MS 4:26:02 0,6 47 1,51 351 

Volejbal: Liga mistrů - muži, ženy 10:34:59 0,2 17 0,55 280 

 
Celkově jsme za 2. pololetí roku 2020 odvysílali 110 hodin přímých přenosů se zásahem 1 milion a 300 tisíc 

diváků. 
 
6.11 Motorismus 
 Motorismus má na programu ČT sport také velký vysílací prostor. Od července do prosince 2020 jsme vysílali 
přímý přenos ze 72. Zlaté přilby, dostali jsme se i k oběma přenosům z Czech Republic FIM Speedway Grand Prix. 
Motoristickým fanouškům jsme také nabízeli pohled na českou rallye prostřednictvím živých vstupů z jednotlivých 
zastávek seriálu a samozřejmě nesměl chybět blok aktuálních reportáží Svět motorů, který vysíláme každou středu. 
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Vysílali jsme také sumáře ze seriálů ERC a WRC. Ve druhé polovině roku 2020 jsme odvysílali více jak 58 hodin 
premiérového vysílání se zásahem 1 milion a 277 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Motorismus: 72. Zlatá přilba 3:53:07 1,5 124 7,80 477 

Motorismus: FIM Speedway Grand Prix 4:35:27 0,2 19 0,65 195 

Motorismus: Česká rallye 4:36:59 0,1 13 0,68 305 

Motorismus: Svět motorů 36:56:05 0,1 11 0,54 645 

  
6.12 Regionální vysílání 
 Regionální sport byl bohužel díky druhé vlně pandemie úplně zastaven. Do konečné úzavírky jsme však usilovali 
natočit do našeho pravidelného bloku Sport v regionech co nejvíce reportáží. Od začátku července do konce října jsme 
divákům nabídli 94 reportáží z regionálního sportovního dění o celkové stopáži 10 hodin a 45 minut, zásah byl 179 tisíc 
unikátních diváků. 
 
6.13 Sport handicapovaných 
 Sport handicapovaných měl v druhé polovině roku 2020 stejné problémy jako regionální a mládežnický sport. 
Sportovat se bohužel nemohlo. My jsme se snažili udržet pravidelný měsíčník Paralympijský magazín, což se nám od 
července do října podařilo. Odvysílali jsme také reportáže z tenisových turnajů handicapovaných WV Systems Přerov 
Cup a Hochtief Karviná Indoor Cup a reportáže z MČR v paravoltiži a MČR v paradrezuře. Celkově jsme ve druhém 
pololetí roku 2020 ze světa sportu handicapovaných odvysílali 2 hodiny a 39 minut premiérových pořadů.   
 
6.14 Sportovní zpravodajství, publicistika 
 Program ČT sport připravuje sportovní zpravodajství i pro ČT24, ČT1 a ČT :D. Na programu ČT sport vysíláme 
v pravidelných časech Sportovní zprávy. Součástí poledních Sportovních zpráv je i rozhovor na aktuální téma ze světa 
sportu. Za druhou polovinu roku 2020 jsme na ČT sport odvysílali 143 bloků Sportovních zpráv a 89 rozhovorů v rámci 
poledních Sportovních zpráv.  Branky-Body-Vteřiny vysíláme na programu ČT1 a kontinuálně běží i na programu ČT24. 
Celková stopáž pořadu BBV byla ve druhém pololetí více než 35 hodin a zásah činil 5 milionů a 428 tisíc diváků. V našich 
sportovních relacích sleduje více jak 80 % reportáží českou stopu.    
 
6.15 Tenis 
 Pro fanoušky tenisu jsme toho v 2. polovině roku 2020 připravili opravdu hodně. Vysílali jsme přímé přenosy 
z turnajů MONETA Czech Open, J&T Banka Ostrava Open, Prague Open, Roland Garros a turnaj TK Sparta Prague Open, 
který byl náhradou za zrušenou kvalifikaci na US Open a historicky vůbec největším tenisovým turnajem hraným na 
území České republiky - v hlavní soutěži se představilo 128 hráček WTA. Vysílali jsme také exhibiční klání mezi 
reprezentací Česka a Slovenska o Pohár přátelství zahrnující souboje řady věkových kategorií. Tenisové vysílání zabralo 
plochu více jak 236 hodin se zásahem 2 miliony a 203 tisíc diváků. 
  

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Tenis: MONETA Czech Open 8:03:07 0,1 10 1,13 157 

Tenis: Česko - Slovensko 18:26:47 0,3 28 2,25 434 

Tenis: J&T Banka Ostrava Open 59:03:07 0,8 64 3,09 1 167 

Tenis: TK Sparta Prague Open 31:58:58 0,2 15 1,14 546 

Tenis: Prague Open 2020 59:26:18 0,4 33 3,03 778 

Tenis: Roland Garros 48:38:18 1,2 105 6,25 1 658 

 
6.16 Vodní sporty 
 Sezóna vodních sportů byla díky druhé vlně pandemie koronaviru velmi zkrácena. SP ve vodním slalomu měl 
pouze dvě zastávky - ve Francii a Slovinsku. Mistrovství Evropy se konalo v Praze a my jsme byli u toho. Na místě jsme 
tradičně měli studio a všechny závody vysílali v přímém přenosu. Z vodního slalomu jsme také vysílali přenos z MČR, 
které se konalo na klasické trati na Čertových proudech pod hrází lipenské přehrady. Z veslování jsme pak měli 
v programové nabídce ME z Polska a samozřejmě Primátorky, které jsme opět odvysílali v přímém přenosu a přidali i 
závod Univerzitních osem – k němu jsme týden před závodem představovali všechny posádky pomocí medailonků 
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natočenými speciálně na jednotlivých zůčastněných univerzitách. Vysílali jsme také SP v rychlostní kanoistice 
z Maďarska. Z vodních sportů jsme odvysílali 32 hodin premiér se zásahem 1 milion a 57 tisíc diváků. 
 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Veslování: 107. AXA Primátorky 2020 2:07:33 0,8 70 4,95 222 

Veslování: ME 2020 Polsko 4:12:09 0,2 15 2,98 165 

Vodní slalom: ME 2020 Česko 8:19:22 0,5 44 3,58 409 

Vodní slalom: SP 4:34:48 0,8 69 3,62 450 

Vodní slalom: MČR 2:42:03 0,6 48 3,91 167 

Rychlostní kanoistika: SP 1:40:19 0,3 21 0,93 101 

 
6.17 Zimní sporty 
 Příznivci zimních sportů si v zimě 2020 přišli na své. Získali jsme práva na téměř všechny závody světových 
pohárů v alpském lyžování, klasickém lyžování, severské kombinaci, ve skocích na lyžích, lyžařském freestylu i 
snowboardingu. Na rakouské a švýcarské zastávky seriálů jsme sice kompletní práva nezískali, přesto se nám podařilo 
i z těchto zemí zařadit do vysílání programu ČT sport vybrané závody především s účastí Ester Ledecké a Evy Samkové. 
V našem programu nechyběly ani všechny zastávky SP v bobech a skeletonu, které neustále získávají na popularitě 
zejména díky úspěchům českých posádek ve čtyřbobu a dvojbobu pilotovaných Dominikem Dvořákem a skeletonistky 
Anny Fernstädtové. V nové sezóně jsme navázali i na náš klasický program SP v biatlonu, kde je každý závod doplněn 
sportovním studiem z Kavčích hor a na místě každého závodu je reportážní štáb, který zprostředkovává aktuální 
informace do studií a původní rozhovory se závodníky. Abychom o víkendech s nesmírně bohatým programem zímních 
sportů dokázali divákům zprostředkovat vše podstatné, otevřeli jsme od prosince kontinuální studio ČT sport, které 
průběžně provázelo diváky a ukazovalo souborné výsledky ze všech disciplín dne. Ze zimních sportů jsme v 2. polovině 
roku odvysílali více jak 128 hodin přenosů a záznamů se zásahem 2 miliony a 785 diváků.  
  

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Alpské lyžování: SP 38:27:29 1,3 113 7,42 1 901 

Biatlon: SP 32:40:20 4,0 342 19,45 2 107 

Boby a skeleton: SP 12:08:29 0,5 47 2,55 823 

Klasické lyžování: SP 7:07:58 1,5 132 8,41 938 

Lety na lyžích: MS Slovinsko 6:41:46 1,8 155 7,63 865 

Skoky a lyžích: SP 13:24:42 0,7 58 2,93 726 

Skoky na lyžích: Turné čtyř můstků 5:02:58 1,8 153 6,10 669 

 

7. Web a sítě ČT sport ve druhé polovině roku 2020 
 

Celková návštěvnost 2. pololetí 2020: 2 824 903 uživatelů / 8 885 200 návštěv 
Celková návštěvnost 2. pololetí 2019: 3 364 598 uživatelů / 11 064 195 návštěv 
 
S návratem většiny sportovních soutěží zaznamenal webový portál ctsport.cz ve druhé polovině roku 2020 

zvýšený zájem ze strany diváků. Od července do prosince registrujeme dle měření Google Analytics zájem 2,8 milionu 
uživatelů, kteří na web podnikli téměř 9 milionů návštěv. Tradičně největší zájem projevili o živé vysílání a významný 
nárůst během celého roku pak zaznamenala nově vytvořená rubrika programu exkluzivních přenosů na webu a HbbTV 
(přes 82 tisíc přečtení).  Ze sportovních akcí dominovala cyklistická Tour de France a fotbalová Liga mistrů (video rubrika 
sestřihů patří k nejnavštěvovanějším sekcím webu za celý rok).  
 

Na sociálních sítích jako obvykle nejvíce rezonovaly úspěchy českých sportovců, přičemž suverénní a historický 
rekord v počtu zhlédnutí na profilu ČT sport drží penaltový rozstřel futsalové kvalifikace MS Česko – Chorvatsko, který 
má v tuto chvíli přes 5,5 milionu zhlédnutí. I tak významné osobnosti českého sportu jako například Ester Ledecká, 
která v prosinci vyhrála ve francouzské Val d’Isere, dosáhla „jen“ na 1,3 milionu zhlédnutí. Radost hokejových 
reprezentantů do 20 let po vítězství nad Ruskem pak zaujala přes 200 tisíc uživatelů sociálních sítí. Přestože Facebook 
generuje značce ČT sport nejvyšší míru dosahu na sociálních sítí, dále roste počet followers také na Instagramu, kde 
má nyní ČT sport téměř 80 tisíc sledujících a vlastní exkluzivní obsah v rámci významných akcí jako např. Tour de France 
nebo SP v biatlonu. 
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8. Výhled na 1. pololetí roku 2021 
 

Ve zprávě za 1. pololetí jsme ve výhledu na 2. pololetí roku 2020 věřili, že půjde o návrat k normálnímu životu, 
což se ukázalo jako velmi předčasné. Pro výhled k 1. pololetí roku 2021 si tedy přejeme minimálně zachování možnosti 
přinášet divákům sportovní přenosy v co nejširším možném záběru. Program ČT sport bude i nadále pevnou oporou 
českého sportu a partnerem sportovních diváků. 

 
Určitě se bude program ČT sport snažit i na základě toho, že diváci se výhledově přímo na sportovní akce ve 

významnějším měřítku ještě delší dobu nedostanou, doplňovat přenosy co největším množstvím původních informací 
a rozhovorů a pokračovat bude také úspěšné víkendové kontinuální vysílání, tak aby servis ČT sport byl pro televizní 
diváky opravdu maximální. 

 
Novinkou, která se rodila už delší dobu, bude také pravidelné vysílání z některých míčových halových sportů 

(zatím volejbal a florbal) na platformě HbbTV/www. Ve spolupráci se svazy se zde totiž podařilo dotáhnout snahu o 
navýšení pravidelného vysílání, při němž základem stále zůstávají vybrané televizní přenosy na ČT sport, ale jsou už 
pravidelně doplňované dalšími přenosy na zmíněné platformě 
 
Velké akce 1. poloviny roku 2021 

• Tenis: ATP Cup 

• Motorismus: Dakar 

• Házená: MS Egypt 

• Biatlon: MS 

• Biatlon: SP 

• Alpské lyžování: MS 

• Alpské lyžování: SP 

• Boby a skeleton: MS 

• Boby a skeleton: SP 

• Klasické lyžování: MS 

• Klasické lyžování: SP a Ski Classics 

• Klasické lyžování: Jizerská 50 

• Severská kombinace: SP 

• Snowboarding a Freestyle lyžování: MS 

• Snowboarding a Freestyle lyžování: SP 

• Hokej: Švédské hokejové hry 

• Rychlobruslení: ME a  MS 

• Atletika: HME 

• Krasobruslení: MS 

• Golf: MASTERS 

• Tenis: Billie Jean King Cup 

• Fotbal: EURO U21 

• Hokej: České hokejové hry 

• Hokej: MS 

• Tenis: French Open 

• Veslování: Primátorky 

• Basketbal: ME 

• Volejbal: ME 

• Cyklistika: TDF 

• Fotbal: EURO 
 

 Vysílání národních a mezinárodních soutěží v 1. polovině roku 2021 

• Basketbal: Kooperativa NBL 

• Florbal: Livesport 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 

 
 


