
Příloha č. 2 – Vzdělávání ve vysílání ČT sport 
 

Sportovní kanál ČT sport také v roce 2021 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 vybavení a jeho použití, či se přenést skrze obrazovku ČT sport 
do konkrétních sportovišť a destinací dříve než je navštíví osobně. Dále se také věnujeme významným 
osobnostem ze světa sportů, významným událostem a výročím.  
 

Osvětové a lifestylové  
 

Náš fotbal 

 měsíčník, který je určen pro všechny amatérské i profesionální hráče a pro fanoušky fotbalu. Od 19.8. 
vysíláme tento magazín jako týdeník.   

 
Olympijský magazín 
 představení olympijských sportů, olympijský medailistů a účastníků olympiády 
 

Sokolský zpravodaj 

 aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet 

 
Po trailech přes hory 

Jízda na horském kole se stává fenoménem současné doby. A česká kotlina nabízí nespočet variant pro 
každého nadšeného bikera. Bez ohledu na výkonnost. Jiří Hölzel a Teodor Kováč šlápli do pedálů a vyrazili na 
průzkum. V putování Po trailech přes hory nabídnou v každém dílu tipy pro pohodové turistické vyjížďky i pro 
adrenalinové vyžití v bikeparcích. 
 
Minuta historie 
 Minuta historie je pravidelný pořad, který k přesnému datu vztahuje vždy nějaký sportovní úspěch nebo 
významnou sportovní událost z historie. Tento pořad vysíláme každý den. V průběhu fotbalové EURA a MS 
v ledním hokeji vznikla speciální série pořadu Minuta historie zaměřená přímo na události z historie těchto 
šampionátů   
 
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 sportovní vyžití z daných lokalit 
 

Archivní a dokumentární tvorba 
  

Pravidelně se věnujeme také vysílání archivních pořadů. V první polovině roku jsme vysílali zejména 
archivní dokumenty v rámci projektu Archiv D, kde hledáme v archivu ČT a vracíme zpět na obrazovku sportovní 
dokumenty z historie. V období 1. ledna – 31. srpna 2021 jsme takových dokumentů zařadili do vysílání programu 
ČT sport 26 o celkové stopáži 14 hodin a 17 minut.  
 V rámci seriálu Sportovní legendy představujeme významné osobnosti naší sportovní historie. V roce 
2021 se například jednalo o Květu Eretovou, Luďka Bukače, Vítězslava Máchu a další.    


