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1. Úvod 
Program ČT sport v roce 2021 důstojně připomněl patnácté výročí svého založení skutečně 

mimořádnou nabídkou vrcholných sportovních událostí vzhledem k doplnění původního sportovního 

kalendáře také o vrcholné akce přesunuté v důsledku koronavirové pandemie z roku 2020. 

I přes doznívající pandemická omezení nakonec rok 2021 úspěšně odstartoval finálovými 

zápasy juniorského hokejového světového šampionátu i motoristickým Dakarem a z hlediska divácké 

atraktivity navázal na velmi úspěšný závěr předchozího roku velice rozsáhlou nabídkou zimních sportů 

a diváky oceňovanou novinkou  -  víkendovým kontinuálním vysíláním, které nabízí moderovaným a 

neustále aktualizovaným propojením přímých přenosů divákům vlastně celodenní možnost sledovat 

vrcholné momenty dne i vystoupení našich reprezentantů a veškeré jejich úspěchy. ČT sport 

v návaznosti na úspěšné akvizice dalších dlouhodobých smluv přišel s touto inovovanou koncepcí 

víkendové nabídky v prosinci 2020 a od roku 2021 se už stala pravidelnou a divácky velmi oceňovanou 

součástí programu.   

Po striktních uzávěrách v roce 2020 se naštěstí světový sport už na přelomu let 2020 a 2021 na 

vrcholné mezinárodní úrovni až na výjimky vrátil k pravidelnému kalendáři. Podle vyhodnocení situace 

ovšem jednotlivé státy stále aplikovaly na národní úrovni řadu nejrůznějších omezení a tak většina 

soutěží probíhala bez diváků nebo s jejich pouze velmi omezenou účastí (ostatně tato situace zasáhla 

ještě v létě i nejvýznamnější sportovní svátek planety – o rok odložené Olympijské hry 2020 v Tokiu).  

Znovu se tedy ve sportovním světě potvrdila nezastupitelnost médií a jedinečnost nabídek přímého 

vysílání. Stadiony a sportoviště dlouhé měsíce ještě zůstávaly bez diváků, profesionální domácí i 

mezinárodní soutěže se však až na pár výjimek rozběhly v tradičních termínech, takže diváci mohli opět 

vidět světové poháry a světové či evropské šampionáty v biatlonu, klasickém, sjezdovém i 

akrobatickém lyžování, snowboardingu, rychlobruslení a krasobruslení. Únorová lyžařská Jizerská 50 

musela být stále omezena pro veřejnost, ale vrcholný závod profesionálních lyžařů už znovu proběhl v 

přímém přenosu na ČT sport. Mimořádně náročnou a sledovanou událostí byla hned dvě kola 

Světového pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě, kde byla Česká televize opět i vysoce 

oceněným výrobcem mezinárodního vysílání. V průběhu ledna a února se rozeběhly i domácí ligové 

soutěže v kolektivních sportech. 

V květnu se po vynucené roční pauze dočkali hokejoví příznivci mistrovství světa z lotyšské 

Rigy, v červnu se potom zdařile naplnil o rok odložený panevropský projekt fotbalového EURO 2020 a 

na přelomu července a srpna dokázalo Tokio zorganizovat také o rok odložené Hry XXXII. Olympiády. 

Začátek prázdnin byl v už tradičním termínu opět spojen s cyklistickou Tour de France, na 

domácí scéně zaujaly přenosy z MS v orientačním běhu, závěr srpna nabídl například tokijské 

Paralympijské hry nebo domácí MS v letním biatlonu v Novém Městě na Moravě, další období potom 

ME ve volejbalu žen a mužů, kde se jedna ze základních skupin šampionátu mužů hrála v Ostravě stejně 

jako o týden později další zdařilý turnaj ženské tenisové WTA. 

1.1 ČT sport v číslech 

Leden - srpen 2021  

o Průměrný denní zásah činil 1,022 milionu diváků 
o Průměrný share – 4,50 % 
o 3539 premiérových pořadů, 3378 hodin premiérového vysílání 
o 4548 repríz, 2454 hodin reprízového vysílání 
o Leader sledovanosti byl program ČT sport 3x  

(29.5. - 14,77 % / 3.6. - 19,61 % / 31.7. - 16,36 %) 
o Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu 19,61 % 
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Leden - srpen 2020 / velmi ovlivněno pandemií koronaviru 

o Průměrný denní zásah činil 546 tisíc diváků 

o Průměrný share – 1,70 % 
o 2130 premiérových pořadů, 2001 hodin premiérového vysílání 
o 6176 repríz, 3855 hodin reprízového vysílání 
o Leader sledovanosti nebyl program ČT sport ani jednou 
o Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu 10,04 % 

 

2. Rok 2021 
Přes původně ne příliš příznivé spekulace se tradiční první velká mezinárodní motoristická akce 

roku Rallye Dakar 2021 v Saúdské Arábii uskutečnila v plném rozsahu. Rallye byla plná omezení pro 

práci zpravodajských štábů, ale jeho zpracování pro české diváky se nakonec stalo výzvou, která se 

povedla i díky mimořádné spolupráci se zúčastněnými českými týmy. 

Ostatní plánované akce se od ledna začaly postupně uskutečňovat i přes řadu domácími 

protiepidemickými předpisy daných a v rámci světa často velmi odlišných omezeních divácké účasti i 

podmínek práce pro akreditovaná média včetně všech členů štábů zabezpečujících přenosy a 

zpravodajství. Přímý kontakt se sportovci musely mnohokrát nahradit on-line vstupy nebo jiná 

specializovaná digitální propojení. 

Oblíbená Jizerská 50 se pro aktivní účastníky z řad amatérských sportovců změnila na virtuální 

a amatéři jí tak mohli zaběhnout na vytyčené trase po celý týden, který byl pak zakončen nedělním 

závodem profesionálů Ski Classics v tradičním provedení. 

Biatlonové Světové poháry probíhaly v přísném režimu tzv. uzavřené „bubliny“ a doporučené 

koncentrace soutěží. V Novém Městě na Moravě tak původně plánované kolo Světového poháru 

doplnila ještě další série přesunutá z čínského Pekingu. 

Nová zpracování daná omezením tradiční práce redaktorských týmů se dotkla významně i 

všech tří vrcholných událostí roku. Hokejové mistrovství světa, fotbalové EURO i olympijské hry se staly 

stejně jako další akce výzvou pro Českou televizi, aby i v podmínkách vynucených pandemií byla 

naplněna očekávání diváků, a kromě stoprocentního přenosového pokrytí byl také zabezpečen kontakt 

s českými účastníky, a především jejich co nejaktuálnější ohlasy a rozhovory. Díky trvalé spolupráci se 

všemi sportovními svazy a organizacemi ČUS, SOKOL a ČOV se podařilo až na výjimky očekávání naplnit, 

součinnost se členy reprezentačních týmů a výprav vesměs dokázala nahradit omezení daná 

protiepidemickými regulemi. Platforma Czechteam.TV prezentována mj. i na HbbTV/www/aplikaci ČT 

sport byla potvrzením, že daná spolupráce (v tomto případě s Českým olympijským výborem) přináší 

fanouškům a divákům opravdu něco navíc. 

Od začátku roku se podařilo ve spolupráci se sportovními svazy zprostředkovat mimo hlavní 

vysílání na televizním programu ČT sport ještě dalších cca 100 přenosů na internetové platformě 

HbbTV/www/aplikaci ČT sport. Ta se postupně stává stále výrazněji další možností pro prezentaci 

českého sportu. Oslovuje především specializované skupiny diváků, kteří zde nacházejí svůj oblíbený 

sport, jenž má na této platformě další rozšířené vysílání. 

Během celého období ČT sport vysílal přímé přenosy z ligových soutěží míčových sportů 

(basketbal, volejbal, florbal, futsal, házená) i přímé přenosy z nejvyšších soutěží v ledním hokeji a 

fotbalu. Bohužel ve fotbale na základě rozhodnutí držitele televizních práv společnosti O2 Czech 

Republic nemůže ČT v sezóně 2021/2022 nadále pokračovat v nabídce přenosů z Fortuna ligy. Naopak 

se ČT podařilo pro další sezóny nadále zajistit práva na utkání českého fotbalového národního týmu a 

českých týmů v evropských pohárech UEFA (Evropská liga a Evropská konferenční liga). 
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3. Novinky v 1. polovině roku 2021 

V klasickém televizním vysílání lze stále považovat za novinku kontinuální vysílání především 

v období zimních sportů  - tedy celodenní víkendová studia se zajímavými hosty, která řídí vysílání a 

snaží se operativně reagovat na vývoj jednotlivých sportovních akcí. Reakce na toto vysílání jsou velmi 

pozitivní jak od samotných diváků, tak i zástupců jednotlivých sportů. 

Podobný princip byl zvolen i při tokijských olympijských hrách v červenci, kde propojování 

zajišťoval jeden z redaktorů a vše bylo doplněno přehlednou navigací „co se kde vysílá“. Na základě 

této zkušenosti začal program používat zvýšenou navigaci od srpnových víkendů a zvýšenou měrou se 

zapojili i jednotliví redaktoři, tak aby byla divácká veřejnost provázená televizními víkendy pravidelně. 

Z hlediska rozvíjejícího vysílání po internetu se odvysílalo cca 100 přenosů na platformě 

HbbTV/www/aplikaci. Cílem této snahy je zvýšení propojení s národními svazy jednotlivých sportů. 

Získávají tak platformu, na které mohou prezentovat mnohem více sportovního obsahu, který by se 

normálně do televizního vysílání ČT sport již nedostal. Platforma navíc slouží i pro možnost zapracování 

nových redaktorů a komentátorů, kteří si zde pod dohledem zkušených mentorů mohou profesi 

vyzkoušet v reálných vysílacích podmínkách. 

4. Zahraniční reputace 
           Přes složité období koronavirové pandemie získala Česká televize během prvních měsíců roku 

2021 znovu řadu uznání za zvládnutí náročných přenosových akcí na domácím území. Patřily mezi ně 

především mimořádně vysoce oceněná realizace hned dvou kompletních závodů seriálu Světového 

poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě (4-7/03 a 11-14/03) i mistrovství světa v letním biatlonu 

(26-29/08), přenos lyžařské Jizerské 50 v rámci seriálu Ski Classics (14/02) i vysílání z domácích utkání 

fotbalistů Slavie Praha ve vyřazovací fázi Evropské ligy UEFA (18/02 Slavia-Leicester City, 11/03 Slavia-

Glasgow Rangers a 15/04 Slavia-Arsenal). Vysoká ocenění patřila také realizaci úvodního domácího 

utkání fotbalové kvalifikace na MS 2022 ČR-Belgie 27/03, ztvárnění ostravské World Tour v plážovém 

volejbalu (05-06/06), MS v orientačním běhu (3-9/07) i atletických vrcholů prvního pololetí – 

poděbradského ME družstev v chůzi (16/05), ostravského mítinku WCT-Gold Zlatá tretra (19/05), 

světové premiéry maratónského týmového formátu The Battle of the Teams v Praze (30/05) a 

tradičního pražského Memoriálu J. Odložila (07/06).  

               Navzdory velice náročným protiepidemickým omezením už v polovině ledna zabezpečila ČT 

přenosy utkání do Prahy přesunuté skupiny basketbalové Euroligy žen (19-22/01) i z několikanásobně 

odkládaných kvalifikací ME házenkářů (12/03 ČR-Faerské ostrovy, 14/03 ČR-Rusko, 02/05 ČR-Ukrajina). 

Stabilní vysokou úroveň sportovní produkce ČT potvrdily rovněž přenosy z pražských utkání Euro 

Hockey Challenge se Slovenskem (06-07/05) i kompletního programu pražských Czech Hockey Games 

v rámci EHT 20-21 (12-15/05), stejně jako ztvárnění druhého podniku seriálu SP horských kol v Novém 

Městě na Moravě (14-16/05) a pražského tenisového turnaje žen seriálu WTA (12-18/07). 

5. Spolupráce s ČOV, ČUS, SOKOLem a se sportovními svazy 
Pro program ČT sport (jeho televizní i internetové vysílání) je spolupráce se svazy a 

zastupujícími organizacemi naprosto nezastupitelná a platí to oboustranně. S jejím stálým 

rozšiřováním přináší programu ČT trvalý přístup k zajímavým kontentům, možnosti rozšíření vysílání a 

v aktuální pandemickými restrikcemi sužované době i možnost stále přinášet dostatek aktuálních a 

původních informací ze zákulisí. 

Tato spolupráce byla naprosto stěžejní i pro trio nejvýznamnějších akcí roku – na hokejovém MS 2021 

v Rize, při seriálu odloženého fotbalového EURO 2020 i odložených olympijských hrách v Tokiu byly 
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právě na dohodnutých zásadách této spolupráce založeny veškeré možnosti zajištění pravidelných a 

aktuálních ohlasů sportovců, trenérů i dalších činovníků. Partnery byly při hokejovém šampionátu 

ČSLH, při EURO 2020 FAČR a na olympijských hrách Český olympijský výbor. 

S organizací SOKOL pak po celé období funguje spolupráce především v oblasti dětského, 

mládežnického a amatérského sportu, a to na základě úzkého partnerství, které v roce 2021 vyvrcholí 

např. akcí Běh republiky či Sokol roku.  

6. Programová skladba 

6.1 Atletika 

V atletice jsme se opět věnovali akcím domácího významu (jednotlivá MČR i halové MČR), dále 

akcím konaným na území ČR s mezinárodním přesahem (Czech Indoor Gala, Zlatá tretra, Kladno hází, 

Memoriál Josefa Odložila, ME družstev v chůzi) a akcím ze zahraničí (tradičně vysíláme celý seriál 

mítinků Diamond League, halové ME 2021 v Toruni, ME družstev v Kluži a novinkou v roce 2021 bylo 

premiérové zařazení přenosů ze seriálu World Continental Tour). Do programu byly také opět zařazeny 

dálkové běhy RUNCZECH. Olomoucký půlmaraton a nový závod Battle of the Teams, přímý přenos 

týmového maratonu, ve kterém v Praze premiérově soutěžily čtyři špičkově obsazené týmy 

profesionálních běžců. Z atletiky ČT sport v období 1.1. - 31.8.2021 odvysílal více jak 80 premiérových 

hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 2 miliony 246 tisíc diváků. 

 

6.2 Cyklistika 

Vysílání cyklistiky bylo v první polovině roku 2021 opravdu bohaté. Ve vysílání ČT sport se 

objevily přenosové seriály z etapových závodů Tour de France, Tour de Suisse a Okolo Polska. Dále 

přenosy ze světových šampionátů (cyklokros, horská kola i BMX), seriálů SP (cyklokros, horská kola, 

dráhová cyklistika). Opět nechyběl přenos ze společného  MČR a MSR v silniční cyklistice. Novinkou 

v roce 2021 byly přenosy z tradičních jednorázových silničních závodů Kolem Flander a Amstel Gold 

Race a také vstupy z velice úspěšného silničního závodu amatérů L'Etape, který proběhl v Praze. 

Program ČT sport nabídl i reportáže z ČP horských kol a silniční cyklistice, přenos z MČR v cyklokrosu a 

magazín shrnující podstatné události z domácího dění na cyklistické scéně Spurt. Z cyklistiky odvysílal 

ČT sport v období 1.1. - 31.8.2021 více než 225 premiérových hodin přímých přenosů a záznamů se 

zásahem 2 miliony 866 tisíc diváků. 

 

6.3 Děti a mládež 

 Sport dětí a mládeže měl bohužel kvůli pandemii koronaviru daleko větší pauzu než 

sport profesionální. Přesto se na obrazovky ČT sport podařilo zařadit nemalé množství sportovních 

událostí dané věkové kategorie. Mezi divácky nejsledovanější patřily MS v ledním hokeji hráčů do 

dvaceti let, MS juniorů v biatlonu i přenosy juniorských závodů na MS v letním biatlonu a také MS ve 

Rating Rating 000 Share Reach 000

Atletika: Halové ME 2021 Polsko 20:28:47 1,7 144 4,94 1 476

Atletika: Zlatá tretra 2021 3:01:13 1,6 137 4,95 408

Atletika: Czech Indoor Gala 2021 2:00:09 1,6 135 4,39 361

Atletika: Wanda Diamond League 2021 17:19:49 1,0 84 3,35 1 056

Atletika: World Continental Tour 2021 13:22:41 0,1 19 1,74 413

Titul
Premiéry

(délka)

15+

Rating Rating 000 Share Reach 000

Cyklistika: Tour de France 2021 96:35:48 1,6 137 9,88 2 080

Cyklokros: MS 2021 Belgie 3:30:45 1,6 133 4,69 640

Horská kola: MS 2021 Itálie 5:18:04 0,5 44 1,60 361

Cyklistika: Okolo Polska 2021 27:06:22 0,3 23 1,88 490

Cyklistika: Tour de Suisse 2021 19:14:47 0,2 15 2,40 329

Titul
Premiéry

(délka)

15+
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florbalu juniorů, kde česká reprezentace dosáhla na zlatou medaili.  Reportáže ze sportovních akcí dětí 

a mládeže vysílá ČT sport také v pravidelném bloku Sport v regionech a ve Sportovních zprávách. 

Vysílali jsme například reportáže z tenisového MS juniorů do 14 let a MS juniorů ve vodním slalomu do 

23 let. Ze sportovních akcí dětí a mládeže jsme v období 1.1. - 31.8.2021 odvysílali více jak 33 

premiérových hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 1 milion a 237 tisíc diváků. 

 

6.4 Dokumentární a archivní tvorba 

 Také v roce 2021 pokračovalo pravidelné vysíláním obnovených sportovních dokumentů z naší 

historie v rámci projektu Archiv D.  Na obrazovky se povedlo vrátit 30 sportovních dokumentů o 

celkové stopáži více jak 15 hodin se zásahem 636 tisíc diváků. 

6.5 Dostihy a jezdectví 

 Ve vysílání ČT sport se znovu objevila řada přímých přenosů z dostihových závodů -  například 

Velká dubnová cena, České derby, Oaks, Prvomájová steeplechase a také všechny kvalifikace na 

nejtradičnější dostihový závod Evropy Velkou pardubickou. Příznivci jezdectví  nalezli po loňské 

koronavirové pauze znovu přenosy a záznamy ze světové Global Champions Tour, přenosy ze 

soutěží  CSIO v Praze i Olomouci a řadu reportáží ze závodů českých jezdeckých seriálů. Z dostihů a 

jezdectví v období 1.1. - 31.8.2021 odvysílal ČT sport více než 39 premiérových hodin přímých přenosů 

a záznamů se zásahem 1 milion 77 tisíc diváků. 

 

6.6 Estetické sporty 

 Z estetických sportů dominovalo především krasobruslení - mistrovství světa ze Stockholmu a 

Světovou týmová trofej z Ósaky. Tuzemské závody byly kvůli problémům s pandemií převážně zrušeny 

a jejich vysílání tedy čeká na druhou polovinu roku. Divácký ohlas zaznamenaly také reportáže a pořady 

věnované tanečnímu sportu. Z estetických sportů v období 1.1. - 31.8.2021 odvysílal ČT sport přes 45 

premiérových hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 1 milion 380 tisíc diváků. 

 

6.7 Fotbal 

 Jedním ze sportovních vrcholů roku 2021 bylo bezesporu fotbalové EURO 2020. Program ČT 

sport odvysílal živě všechna utkání, studio na Kavčích horách doplňovalo přenosy o zajímavý 

doprovodný program. Při utkáních naší reprezentace byl potom přes nesmírně komplikovaná omezení 

lišící se v jednotlivých dějištích panevropsky koncipovaného turnaje štáb České televize vždy přímo 

v místě konání. Celý projekt u diváků sklidil velký úspěch. Nejsledovanějším utkáním bylo Česko-

Nizozemsko, které viděl 1 milion a 70 tisíc diváků. Celkově bylo z EUR0 2020 odvysíláno více než 153 

hodin premiérového obsahu se zásahem 4 miliony a 205 tisíc diváků.   

Rating Rating 000 Share Reach 000

Biatlon: MS juniorů 2021 Rakousko 4:22:37 1,1 95 4,28 428

Lední hokej: MS U20 2021 Kanada 15:51:47 0,8 65 4,81 788

Letní biatlon: MS 2021 Česko - junioři 4:23:43 0,7 62 3,94 371

Florbal: MS juniorů 2021 Česko 7:11:27 0,4 36 1,85 359

Titul
Premiéry

(délka)

15+

Rating Rating 000 Share Reach 000

Dostihy: Kvalifikace na 131. Velkou pardubickou 2021 3:27:08 0,9 73 5,50 426

Dostihy: Oaks 2021 1:13:44 0,7 62 4,05 135

Dostihy: 101. České Derby 2021 1:19:47 0,6 49 2,92 128

Jezdectví: CSIO3* Prague Cup 2021 7:03:51 0,3 25 1,90 203

Jezdectví: Global Champoions League 2021 12:43:58 0,1 10 0,86 269

Titul
Premiéry

(délka)

15+

Rating Rating 000 Share Reach 000

Krasobruslení: MS 2021 Švédsko 31:03:41 1,0 86 4,66 1 297

Krasobruslení: Světová týmová trofej 2021 14:18:58 0,2 21 1,87 286

Titul
Premiéry

(délka)

15+
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 Z fotbalu ČT sport dále nabídl divákům přímé přenosy Evropské ligy UEFA, kvalifikace 

Konferenční ligy UEFA, FORTUNA:LIGY, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, MOL Cupu, všechna utkání naší 

reprezentace i přenosy z ME “21“ (s účastí českého celku), kvalifikační zápasy reprezentace do 21 let i 

kvalifikační zápasy ženské reprezentace. Po obnovení amatérského sportu také pokračoval projekt Náš 

fotbal – živě, v němž jsou vysílána vybraná utkání z nižších soutěží. Celou fotbalovou nabídku doplňují 

tradičně také magazíny z evropských soutěží a pravidelné pořady shrnující domácí fotbalové dění  

Studio fotbal – Dohráno, Dohráno Plus, Extra a magazín Náš fotbal. Z fotbalu v období 1.1. - 31.8.2021 

odvysílal ČT sport více než 626 premiérových hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 4 milion 

902 tisíc diváků. 

 

6.8 Hry XXXII. olympiády 

 Po ročním odkladu se sportovní svět konečně dočkal a v náhradním termínu 22.7. – 8.8.2021 

proběhly v Tokiu Hry XXXII. olympiády. Program ČT sport vysílal od zahájení her nepřetržitě 

specializované olympijské čtyřiadvacetihodinové vysílání, při němž však musel striktně dodržovat 

podmínky sublicence – majitelem olympijských TV práv prakticky pro celý evropský kontinent je totiž 

na základě smlouvy s MOV do roku 2024 společnost Discovery. V rámci sublicence měla ČT k dispozici 

oprávnění vysílat 300 hodin přímých přenosů, záznamů a sestřihů s možností doplnění vysílání 

reprízami vysílaných pořadů. Na ČT sport tak mohlo být navzdory sublicenčním podmínkám i nesmírně 

drastickým omezením pro komentátory i zpravodajské a reportérské štáby na místě konání vytvořeno 

po dobu OH plnohodnotné kontinuální vysílání, které důsledně sledovalo prakticky všechna vystoupení 

českých olympioniků a nejdůležitější okamžiky a vrcholy celých her. Od slavnostního zahájení po 

slavnostní zakončení byl divákům na programu ČT sport k dispozici výhradně olympijský program, který 

se skládal z přímých přenosů a aktuálních záznamů právě probíhajícího olympijského dne. Vzhledem k 

velkému časovému posunu začínalo živé vysílání už okolo půlnoci a končilo v odpoledních hodinách. 

Dále byly zařazovány záznamy, které se nevešly do živého vysílání a premiérové vysílání dne vždy 

ukončil pořad Hodina z Tokia, kde Robert Záruba s hosty shrnul celý uběhlý olympijský den. Tento 

pořad se vysílal přímo z dějiště her, večer pak následoval blok nejzajímavější repríz dne Olympijský 

večer z Prahy, který moderovala Barbora Černošková ze studia na Kavčích horách a za pomoci dalších 

zajímavých hostů glosovala průběh daného dne OH.  Součástí tohoto bloku byl i střihový pořad Český 

den v Tokiu, který sumarizoval všechny aktuální starty a výkony českých sportovců. Celkový zásah 

olympijského vysílání ČT sport činil 4 miliony a 513 tisíc diváků. Jejich největší zájem se soustředil na 

přenosy z tenisu, juda, atletiky a sportovního lezení, nejúspěšnějším dnem z hlediska divácké 

sledovanosti byla sobota 31.7.2021, kdy program ČT sport dosáhl celodenního share 16,47 % a stal se 

leadrem trhu pro skupinu 15+. 

 

6.9 Lední hokej 

 Také hokejový svět se dočkal svého tolik očekávaného vrcholu, po roční pauze se nakonec 

kompletně v Lotyšsku znovu uskutečnil světový šampionát. Projekt ČT se navzdory velmi restriktivním 

podmínkám tzv. uzavřené „bubliny“ dokázal vrátit k osvědčené vysílací koncepci z minulých let, pouze 

základní studio světového šampionátu muselo být přesunuto do centra ČT na Kavčích horách. Ze 

šampionátu byla opět divákům nabídnuta kompletně všechna utkání v přímých přenosech na 

programu ČT sport nebo na webu a HbbTV. Na místě byl tým komentátorů a expertů, které doplňovali 

Rating Rating 000 Share Reach 000

Fotbal: EURO 2021 153:49:04 3,8 326 13,02 4 198

Fotbal: EL UEFA a Konferenční liga UEFA 2021 48:42:54 3,0 253 8,15 2 431

Fotbal: MOL Cup 2021 26:25:28 1,5 125 5,28 1 208

Fotbal: FORTUNA:LIGA 2021 50:08:58 1,0 81 2,78 1 469

Fotbal: FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021 34:29:59 0,5 41 2,43 864

Titul
Premiéry

(délka)

15+
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moderátoři a jejich hosté ze studia na Kavčích horách a ve spolupráci s ČSLH také aktuální a 

nadstandardní ohlasy, rozhovory a reportáže z prostředí našeho hokejového týmu. Z MS v ledním 

hokeji  odvysílal ČT sport více než 133 hodin premiérového obsahu se zásahem 5 milionů a 35 tisíc 

diváků. Nejsledovanějším utkání šampionátu bylo čtvrtfinále Česko – Finsko které sledoval 1 milion a 

436 tisíc diváků. 

 

 Lední hokej patří na programu ČT sport k nejsledovanějším sportům a odpovídá tomu i 

programová nabídka. Ve vysílání byly přímé přenosy z hokejové Extraligy s kompletním zpravodajským 

pokrytím jednotlivých kol v tradičním pořadu BULY, vybraná utkání Chance ligy, kompletní program 

turnajů Euro Hockey Tour, vybraná utkání Euro Hockey Challenge, vybrané přenosy ze světového 

šampionátu hokejistů do 20 let i přímé přenosy finálového turnaje americké univerzitní soutěže NCAA. 

Novinkou v roce 2021 bylo aktuální zařazení čtvrtfinálového utkání Česko – Finsko na MS v ledním 

hokeji žen. Hokejový program pravidelně doplňuje pondělní pořad Hokej den poté, který shrnuje 

všechny podstatné události z víkendových utkání ELH. Z ledního hokeje v období 1.1. - 31.8.2021 

odvysílal ČT sport více než 581 premiérových hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 5 milionů 

384 tisíc diváků.  

6.10 Magazíny 

 Základní snahou programu ČT sport je nabídnout zejména přímé přenosy, ale je nutné 

podporovat i sporty, které četnost přenosů nemohou mít tak velikou. Zejména mezi specializovanou 

diváckou obcí v té chvíli přicházejí na řadu oblíbené magazíny, které se věnují sportům s menší 

diváckou základnou. Patří mezi ně například Volejbalový magazín, BasketManie, V šachu, České ragby, 

Touchdown, Golf Time, Magazín bojových sportů, Hokej na zemi a další. 

6.11 Míčové sporty 

 Pravidelnou součástí vysílání programu ČT sport jsou přenosy z domácích a evropských soutěží 

v míčových sportech. V pravidelné přenosové nabídce je basketbal, volejbal, florbal, futsal, i házená. 

Televizní vysílání doplňují i vybraná komentovaná utkání vysílaná pouze na webu a HbbTV. Do 

programu jsou také pravidelně zařazována kvalifikační a přípravná utkání našich reprezentačních celků 

a v případě zisku práv také evropské a světové šampionáty. V roce 2021 nabídla ČT divákům ME ve 

volejbalu mužů a žen, MS v házené mužů, SP v plážovém volejbalu J&T Banka Ostrava Beach Open 2021 

i pražský turnaj WT v plážovém volejbalu na Ládví, v nejbližším období potom MS ve futsalu s účastí 

české reprezentace, světové šampionáty mužů i žen ve florbalu a mnoho dalšího. Z míčových sportů 

v období 1.1. - 31.8.2021 odvysílal ČT sport více než 433 premiérových hodin přímých přenosů a 

záznamů se zásahem 2 milionů 927 tisíc diváků.  

 

 

 

Rating Rating 000 Share Reach 000

Lední hokej: MS 2021 Lotyšsko 130:27:50 4,6 392 16,25 5 038

Lední hokej: Euro Hockey Tour 2021 28:16:28 2,3 198 7,32 2 194

Lední hokej: Euro Hockey Challenge 2021 12:05:55 1,6 136 5,11 1 172

Lední hokej: Extraliga 2021 139:39:26 1,3 112 3,33 2 448

Lední hokej: Chance liga 2021 19:06:25 1,3 109 4,19 1 026

Titul
Premiéry

(délka)

15+

Rating Rating 000 Share Reach 000

Volejbal: Extraliga 2021 34:04:37 0,3 22 0,63 786

Basketbal: NBL 2021 27:28:26 0,2 17 0,59 639

Házená: Extraliga 2021 31:50:30 0,2 17 0,61 637

Futsal: Extraliga 2021 15:56:41 0,2 16 0,39 385

Florbal: Superliga 2021 28:26:41 0,1 12 0,35 600

Titul
Premiéry

(délka)

15+
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6.12 Motorismus 

 Velkou měrou se ČT sport věnuje i mapování domácí a světové scény v motoristickém sportu. 

Ze světových akcí u diváků nejvíce rezonuje tradiční vysílání proslulé Rallye Dakar s pravidelným velmi 

početným českým zastoupením a také pravidelné souhrny jednotlivých dílů mistrovství světa v rallye 

seriálu WRC. Obsáhlému pohledu na domácí motoristické dění patří  pravidelné bloky Světa motorů a 

ve vysílání jsou také pravidelně živé vstupy z domácího seriálu rallye. Z motorismus v období 1.1. - 

31.8.2021 odvysílal ČT sport více než 78 premiérových hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 

2 miliony 32 tisíc diváků.  

 

6.13 Regionální vysílání 

 V první polovině roku se konečně mohl po pauze způsobené pandemií koronaviru vrátit 

amatérský a tím pádem i regionální sport. Pravidelný pořad Sport v regionech je blok reportáží o 

stopáži 5-10 minut, které patří výhradně regionálnímu sportování. Diváci zde naleznou také reportáže 

z amatérského sportu a informace ze sportovních akcí dětí a mládeže. Dalšími pořady jsou Můj fotbal 

živě - magazín věnující se nižším fotbalovým soutěžím a Sokolský zpravodaj - pohled do bohaté 

regionální práce Sokolů. Velké množství reportáží z regionů se pravidelně objevuje i ve Sportovních 

zprávách.  

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

pravidelně komplexně věnuje domácímu sportovnímu dění a v jeho nabídce je například většina akcí 

typu Mistrovství ČR. Nezastupitelně se rovněž věnuje sportům, které zatím mají v Česku menší 

diváckou základnu – například baseball, softbal, ragby, adrenalinové sporty, sportovní lezení, 

bouldering, drytooling, T-ball, americký fotbal, hokejbal, praktická střelba, požární sport, atd.  

6.14 Sport handicapovaných 

 Po dlouhé vynucené pauze se velmi pomalu opětně rozbíhal i sport handicapovaných. Program 

ČT sport se tedy zaměřil především na dva vrcholy, kterými byly ostravské MS v para hokeji 2021 a XVI. 

Paralympijské hry v Tokiu. Z para hokejového světového šampionátu odvysílal ČT sport všechna utkání 

naší reprezentace a finálový zápas. Celkově se jednalo o více než 12 hodin premiérového vysílání se 

zásahem 585 tisíc diváků. Z paralympiády vysílal ČT sport každý den živé studio, které mapovalo 

nejzajímavější okamžiky právě proběhlého paralympijského dne. Na místě byl reportážní štáb ČT a 

reportérka Veronika Macková denně nabízela zajímavosti ze života české výpravy a původní rozhovory 

přímo z místa dění. V nabídce ČT sport byly také vybrané přímé přenosy ze slavnostního zahájení, z 

cyklistiky, atletiky, střelby a plavání. Celkově z Paralympijských her odvysílal ČT sport více než 23 hodin 

premiérového obsahu se zásahem 705 tisíc diváků.  

 Sport handicapovaných dále souhrnně prezentuje  pravidelný měsíčník Paralympijský magazín, 

kde je ve dvaceti minutách souhrn těch nejpodstatnějších novinek z aktuálního dění ve sportu 

handicapovaných za uplynulý měsíc. Ve vysílání ČT sport byla letos také reportáž z tenisového turnaje 

sportovců na vozíčku VINCI Wheelchair Czech Open 2021.   

Sportovní zpravodajství, publicistika 

Pokud není přímá časová kolize s důležitými přenosy, snaží se ČT sport každý den v pravidelném 

čase zařazovat Sportovní zpravodajství. Ve všední dny jde o polední a večerní blok, o víkendu pouze 

Rating Rating 000 Share Reach 000

Motorismus: Dakar 2021 14:20:02 1,0 82 2,91 1 281

Motorismus: České rally 2021 8:10:04 0,3 25 1,31 765

Motorismus: WRC 2021 7:45:05 0,3 24 1,02 412

Motorismus: Czech Rebulic FIM Speedway Grand Prix 2021 7:04:19 0,2 18 0,62 199

Motorismus: Svět motorů 2021 36:52:20 0,1 13 0,60 825

Titul
Premiéry

(délka)

15+
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večerní blok. Polední Sportovní zprávy jsou pravidelně doplněny původním rozhovorem zaměřeným 

na aktuální téma ze sportovního dění.  Minimálně osmdesát procent reportáží je zaměřeno na domácí 

sportovní dění. Program ČT sport dále připravuje sportovní zpravodajství pro ČT 24, ČT1 a ČT:D. 

V hlavním zpravodajském pořadu Branky, body, vteřiny je za půl roku odvysíláno více než 2000 

reportáží, z toho je opět více jak 80 % materiálů sledujících českou stopu.  

 

6.15 Tenis 

 Tenisová sezona začala na programu ČT sport už v únoru přímými přenosy z mužského ATP 

Cupu 2021 v Melbourne. Velký divácký ohlas měly přenosy z pařížského Grand Slamu s velkými 

úspěchy českých tenistek. Kalendářní posuny zde ovšem znamenaly přímou kolizi z hokejovým 

světovým šampionátem, a tak pro vysílání z Roland Garros byl výrazněji využit i program ČT2, web a 

platforma HbbTV. Dalším velkým turnajem na ČT sport byl domácí LIVESPORT PRAGUE OPEN 2021 a 

také finále MONETA Czech Open a Prostějov Open. V září proběhl s plnou vysílatelskou rolí ČT sport 

historicky druhý turnaj seriálu WTA v Ostravě, později v listopadu potom do Prahy přesunutý vrcholný 

turnaj tenisových družstev žen Billie Jean King Cup 2021. Z tenisu v období 1.1. - 31.8.2021 odvysílal ČT 

sport více než 169 premiérových hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 2 miliony a 414 tisíc 

diváků.  

 

6.16 Vodní sporty 

 Velmi rozsáhlo nabídku naleznou na ČT sport příznivci vodních sportů, v poslední době opět 

s řadou úspěchů českých reprezentantů. Mezi nejzajímavější v první polovině roku určitě patřily 

přenosy SP ve vodním slalomu, rychlostní kanoistice i veslování. Ze všech těchto odvětví nabídl ČT sport 

také přenosy evropských šampionátů a vzhledem k posunu termínu OH poprvé v historii ještě po 

olympijských soutěžích také světové šampionáty 2021. Velký ohlas měl znovu přímý přenos z MČR ve 

vodním slalomu z nádherné klasické trati pod Lipenskou přehradou. Z vodních sportů odvysílal ČT sport 

v období 1.1. - 31.8.2021 více než 39 premiérových hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 1 

milion a 16 tisíc diváků. 

 

6.17 Zimní sporty  

 Zima byla na ČT sport opravdu výjimečná. Fanouškům zimních sportů nabídl inovovaný 

program servis, který na poli sportovních televizí snad nemá obdoby. Každý víkend bylo otevřené 

studio, které provázelo diváky v takzvaném kontinuálním vysílání všemi přenosy zimních sportů. Ve 

vysílací nabídce byly Světové poháry v alpském lyžování, biatlonu, klasickém lyžování, skocích na lyžích, 

Rating Rating 000 Share Reach 000

Branky, body, vteřiny 42:39:11 8,2 699 19,59 5 645

Sportovní zprávy 55:09:43 0,3 23 1,24 1 430

Titul
Premiéry

(délka)

15+

Rating Rating 000 Share Reach 000

Tenis: Frecnh Open 2021 58:11:19 1,7 149 8,44 2 217

Tenis: LIVESPORT Prague Open 2021 50:25:46 0,7 56 5,03 1 117

Tenis: ATP Cup 2021 55:10:58 0,3 33 3,27 700

Tenis: MONETA Czech Open 2021 6:06:41 0,2 17 1,77 215

Tenis: Tenis: Prostějov Open by Nový Zeleneč 2021 2:44:05 0,1 8 0,80 66

Titul
Premiéry

(délka)

15+

Rating Rating 000 Share Reach 000

Vodní slalom: Den s divokou vodou - MČR 2021 2:03:59 0,9 75 4,94 186

Vodní slalom SP 2021 10:12:04 0,6 50 3,59 505

Vodní slalom: ME 2021 Itálie 8:54:49 0,6 47 3,48 344

Veslování: ME 2021 Itálie 3:48:08 0,5 41 2,22 235

Veslování: SP 2021 6:05:56 0,2 20 1,37 301

Titul
Premiéry

(délka)

15+
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severské kombinaci, rychlobruslení, bobech, skeletonu, snowboardingu, freestyle lyžování, světové 

šampionáty v alpském lyžování, biatlonu, klasickém lyžování, rychlobruslení, bobech a skeletonu, 

snowboardingu a freestyle lyžování a evropské šampionáty v biatlonu a rychlobruslení. Navíc tradiční 

přenosy dálkových běhu série Ski Classics, do které patří i Jizerská 50. Celá bohatá nabídka byla 

k dispozici v přímém vysílání při kombinaci programu ČT sport, webu ČT a platformy HbbTV. Diváci si 

tak mohli sami vybírat, co budou v daný okamžik sledovat, ČT sport se potom vždy snažil nabídnout to 

nejzajímavější s důrazem na českou stopu v jednotlivých závodech. Ze zimních sportů v období 1.1. - 

31.8.2021 odvysílal ČT sport více než 370 premiérových hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 

4 miliony a 314 tisíc diváků.  

 

7. Web a sociální sítě ČT sport  
Celková návštěvnost 1. pololetí 2021 / 6 925 828 uživatelů, 27 313 509 návštěv 

Celková návštěvnost 1. pololetí 2020 / 2 395 140 uživatelů, 7 236 979 návštěv 

První pololetí roku 2021 se díky souběhu vrcholných akcí neslo v duchu návratu diváckého 

zájmu o sportovní dění, což se odrazilo v návštěvnosti webu ČT sport, ale i v interakcích na sociálních 

sítích. Od ledna do srpna 2021 stránku ctsport.cz navštívilo 6,9 milionu uživatelů, kteří provedli celkem 

27,3 milionu návštěv. Totéž sledované období v roce 2020 vykázalo statistiky 4,6 milionu uživatelů a 

16,7 milionu návštěv (zdroj: Google Analytics). Z toho je evidentní, že návrat vrcholných akcí do vysílání 

ČT sport se odrazil i na našich online platformách. Každý divák navíc v průměru na webu strávil 8 minut, 

což je o téměř 3 minuty déle než před rokem.  

Za divácké vrcholy tohoto pololetí lze považovat světové šampionáty v házené, sjezdovém a 

klasickém lyžování, biatlonu a tradičně i mistrovství světa v hokeji, fotbalové Euro a zejména olympijské 

hry v Tokiu. Největší část uživatelů vyhledávala živé vysílání, nebo video obsah v podobě sestřihů. 

Zaznamenali jsme pokračující zájem o extra streamy na webu, v aplikaci či platformě HbbTV. Rubrika 

s programem těchto bonusových přenosů, které web ČT sport nabízel jak u mezinárodních akcí, tak 

v rámci domácích soutěží, vykázala za půl roku přes 370 tisíc návštěv. Nejnavštěvovanější rubrikou 

prvního pololetí se dle očekávání stal obsah věnovaný Hrám v japonském Tokiu, kam po příchodu na 

naše stránky zamířilo 700 tisíc uživatelů. 

Web ČT sport pokračoval v bohaté produkci podcastů, které v rámci pandemických opatření i 

nadále připravuje dálkově formou streamů na svém Facebooku a Youtube kanále a následně je 

divákům nabízí i v audio formě na podcastových platformách Spotify, Soundcloud či Google. Podcasty 

ČT sport patří k respektovaným žurnalistickým útvarům české scény s kladnými ohlasy od fanoušků, 

které jsme zaregistrovali napříč sociálními sítěmi. Fotbal fokus dokonce získal třetí místo ve 

veřejnoprávní kategorii soutěže Podcast roku 2021. Nabídku pak v období olympiády obohatil o 

speciály Tokio fokus, které nabídly rozhovory s medailovými adepty před celou akcí a během ní pak i 

aktuální díly věnované medailovým úspěchům. Stalo se tak poprvé, že jsme v rámci olympijského dne 

dokázali na online platformách nabídnout aktuální obsah přímo od komentátorů daných sportů. Tato 

iniciativa se setkala s kladným diváckým ohlasem a hodláme v ní pokračovat i při nejbližších zimních 

hrách v Pekingu 2022. 

Rating Rating 000 Share Reach 000

Biatlon: MS 2021 Slovinsko 15:18:18 6,9 591 27,83 2 309

Biatlon: SP 2021 50:13:34 5,5 468 20,98 2 908

Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 25:21:49 3,2 272 16,28 2 091

Alpské lyžování: SP 2021 66:05:41 2,3 199 10,65 2 884

Klasické lyžování: MS 2021 Německo 35:48:20 1,4 123 5,87 1 775

Titul
Premiéry

(délka)

15+
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Výrazná byla také divácká odezva na našich profilech v rámci sociálních sítí. Nejsilnější míra 

interakce je i nadále na Facebooku (aktuálně 260 tisíc fanoušků) a stále roste dosah instagramového 

účtu (93 tisíc followerů). Kromě příspěvků s odkazy na články a výsledkových grafik hojně využíváme 

video obsah z vysílání ČT sport, na který disponujeme vysílacími právy. Díky bohaté nabídce zimních 

světových pohárů a šampionátů jsme mohli úspěchy českých sportovců sdílet s fanoušky i na sociálních 

sítích, což ve spojení s emocemi daných sportovních výkonů posílilo i naši značku, díky které mohli 

diváci být „u toho“.  Spektakulární gól Patrika Schicka v zápase se Skotskem na fotbalovém Euru 

atakoval hranici jednoho milionu zhlédnutí. Výhry Evy Samkové nebo některé povedené góly 

národního týmu hokejistů vykázaly přes 800 tisíc zhlédnutí. Ester Ledecká nebo Markéta Davidové na 

svých mistrovstvích měly momenty, které se pohybovaly na hranici 500 tisíc. To jsou v českém online 

prostředí mimořádná čísla na tak krátké časové období. Nejúspěšnějším videem na sítích ČT sport se 

stal akrobatický moment francouzského sjezdaře Muzatona, který měl 1,1 milionu zhlédnutí a dosah 

na sociální síti Facebook přes 2 miliony uživatelů mohlo tento moment zaznamenat. Je to další důkaz, 

že kuriozity obecně táhnou, protože na tomtéž MS ve sjezdovém lyžování zaujaly záběry „bobujícího“ 

Estonce Luika téměř 800 tisíc diváků. Díky těmto platformám můžeme prodloužit životnost a zvýšit 

dosah unikátních momentů vysílání ČT sport.  

Výrazný dosah měly i příspěvky publikované v období olympijských her, byť tam jsme kvůli 

sublicenčním podmínkám nemohli nabídnout žádný video obsah (sestřihy, rozhovory ze sportovišť 

atd). I tak se ale dosahy příspěvků po medailových závodech českých sportovců pohybovaly od 400 do 

800 tisíc uživatelů (bronz šermíře Choupenitche 436 tisíc, zlato judisty Krpálka 765 tisíc). Na 

Instagramu, kde jsme se v počtu sledujících přehoupli během OH přes 90 tisíc, se dosahy 

nejúspěšnějších postů (střelci, Choupenitch, Adam Ondra, zlato čtyřhra tenistek) pohybovaly kolem 

150 tisíc zasažených uživatelů. Lze to v rámci daných pravidel, která jsou na sítích velmi striktní, chápat 

jako výrazné a zdařilé počiny.   

8. Výhled na 2. pololetí roku 2021 
Společná víra diváků, sportů a programu ČT sport, že všechny plánované soutěže a akce se 

uskuteční, a to i s diváky, je asi největším společným přáním. 

Podzimní a zimní vysílání by mělo být opět plné přenosů ze zimních sportů. Ve vysílání se mimo 

podzimní/zimní klasiky navíc objeví MS v travním lyžování z našeho území, MS v silniční cyklistice, 

klasika v podobě z jara přesunutých veslařských Primátorek, do Čech přeložený Fed Cup (nově Billie 

Jean King Cup) a díky přesunům i obě MS ve florbalu (žen i mužů). 

Stejné zůstane i pravidlo/přání, které si přejeme v každém z výhledů na další období, že 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 i na domácí půdě s ohledem na trh s televizními 

právy a možnostmi České televize z hlediska financí i možné výroby. 

8.1 Plán velkých akcí od 1.9.2021 

• Alpské lyžování: Světové poháry 

• Běh: Berlínský maraton 

• Biatlon: Světové poháry 

• Boby a skeleton: SP 

• Cyklistika: ČT Author Cup 

• Dostihy: Velká pardubická 

• Dráhová cyklistika: MS Francie 

• Florbal: MS - muži / Finsko 

• Florbal: MS - ženy / Švédsko 



 
 

12 
 

• Fotbal: kvalifikace na MS 

• Fotbal: finále Ligy národů UEFA 

• Fotbal: utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy UEFA 

• Freestyle lyžování: Světové poháry 

• Futsal: MS Litva 

• Hokej: Channel One Cup 

• Hokej: Karjala Cup 

• Hokej: MS U20 Kanada 

• Hokej: Spengler Cup 

• Klasické lyžování: Ski classics 

• Klasické lyžování: SP 

• Klasické lyžování: Tour de Ski 

• Krasobruslení: Grand Prix 

• Malý fotbal: ME Košice 

• Motorismus: Zlatá přilba 

• Rychlobruslení: Světové poháry 

• Short track: Světové poháry 

• Silniční cyklistika: MS Belgie 

• Skoky na lyžích: Světové poháry 

• Snowboarding: Světové poháry 

• Tenis: Billie Jean King Cup (dříve Fed Cup) 

• Tenis: Davis Cup  

• Tenis: WTA Ostrava 

• Travní lyžování: MS Česko 

• Triatlon: SP Karlovy Vary 

• Volejbal: ME - muži / Polsko, Česko, Finsko, Estonsko 

 

8.2 Vysílání národních a mezinárodních soutěží v 2. polovině roku 2021  

• Basketbal: Kooperativa NBL 

• Florbal: Livesport Superliga 

• Fotbal: FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 

• Fotbal: EL UEFA 

• Futsal: 1. Futsal liga 

• Hokej: Tipsport Extraliga 

• Házená: Extraliga 

• Volejbal: UNIQA Extraliga 

• Vybrané evropské soutěže v míčových sportech 


