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Netištěná příloha: 
 
Hlavní sportovní události 
Motorismus: Dakar 

Již 43. ročník Rallye Dakar byl naplánován na začátek roku 2021. Stejně jako v předchozím roce se jelo 

výhradně v Saúdské Arábii a závod byl rozdělen do 12 etap. Napříč všemi kategoriemi startovalo na 

Dakaru 2021 15 českých týmů. Průběh celého závodu jsme sledovali v pořadech Dakarské ozvěny 

(pohled motoristických odborníků na českou účast a aktuální dění na - jedná se o studiový pořad), 

Dakar za oponou (informace ze zákulisí nejtěžšího etapového závodu off-road vozidel a motocyklů) a 

Dakar (aktuální zpravodajství z průběhu jednotlivých etap). Z celého závodu jsme odvysílali více jak 15 

hodin premiérového vysílání.  

Házená: MS Egypt 

V lednu jsme do vysílání programu ČT sport zařadili přenosy a záznamy ze světového šampionátu 

v házené mužů. Přenosy jsme doplňovali studiem z Kavčích hor. Celkově jsme odvysílali 66 utkání. 

Program byl také doplněn medailonky, které představovaly české házenkářské kluby a jejich historii. 

Ze šampionátu jsme odvysílali více jak 97 hodin premiérových pořadů a přenosů. Bohužel, český tým, 

který se na MS probojoval, se nakonec šampionátu kvůli koronaviru nezúčastnil. 

Biatlon: MS Pokljuka / Alpské lyžování: MS Cortina d'Ampezzo / Klasické lyžování: MS Oberstdorf 

Únor 2021 byl svátkem pro všechny fanoušky zimních sportů. V jednom měsíci se sešly hned tři světové 

šampionáty. Jednalo se o biatlon, alpské lyžování a klasické lyžování. O největší úspěch se postarala 

biatlonistka Markéta Davidová, které ve vytrvalostním závodě vybojovalo zlato. Žádné jiné medaile 

tyto šampionáty českým sportovcům už nepřinesly, ale na divácký zájem to nemělo žádný vliv. Celkově 

jsme odvysílali více jak 76 hodin premiérového obsahu se zásahem 2 miliony a 971 tisíc diváků.  

Atletika: Halové ME Toruň 

V březnu jsme kromě zimních sportů vysílali přímé přenosy z halového ME v atletice. Protože v tuto 

dobu probíhal také Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě, atletické přenosy jsme tedy 

museli zařadit i na program ČT2. O největší úspěch se na atletickém šampionátu postaral Tomáš Staněk, 

který ve vrhu koulí vybojoval zlata. Další cenný kov vybojovala naše štafeta v běhu na 4x400m, které 

ve složení Vít Müller, Pavel Maslák, Michal Desenský a Patrik Šorm vybojovala stříbro. Z halového ME 

jsme odvysílali více jak 20 hodin přímých přenosů na programech ČT sport a ČT2. 

 

Hokej: MS Riga 

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

proběhl kompletní program 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 všechna utkání v přímých přenosech na programu ČT sport 

nebo na webu a HbbTV. Na místě byl tým komentátorů a expertů, které doplňovali moderátoři a jejich 

hosté ze studia na Kavčích horách. Ve spolupráci s ČSLH jsme také mohli nabídnout nadstandardní 

aktuální 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. 
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Tenis: French Open 

120. ročník druhého tenisového grandslamu sezóny, který se konal od 30. května do 13. června 2021, 

přinesl všem fanouškům českého sportu velmi radostné chvíle. Barbora Krejčíková se postarala o 

tenisovou senzaci, když se jí podařilo vyhrát turnaj v ženské dvouhře a spolu s Kateřinou Siniakovou i 

turnaj ženské čtyřhry. French Open se v roce 2021 dostalo díky posunu termínu do kolize s MS v ledním 

hokeji. Museli jsme tedy opět využít i program ČT2. Z tenisového French Open jsem na programech ČT 

sport a ČT2 odvysílali více jak 54 hodin přímých přenosů. 

 

Fotbal: UEFA EURO 2020  

Jedním ze sportovních vrcholů roku 2021 bylo bezesporu fotbalové EURO 2020, které bylo 

koncipováno jako panevropská záležitost a poprvé se hrálo v několika zemích. Program ČT sport 

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

program. Na utkáních naší reprezentace byl, i přes nesmírně komplikovaná kovidová opatření v 

jednotlivých dějištích zápasů, přítomen vždy na místě štáb České televize. 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. 

 

Cyklistika: Tour de France 

108. ročník nejslavnějšího etapového cyklistického závodu Tour de France se konal mezi 26. červnem 

a 18. červencem 2021. Program ČT sport opět nabídl svým divákům všechny etapy v přímém přenosu. 

I přes neúčast český cyklistů se vysílání těšilo velkému diváckému zájmu. O komentování a přípravu 

cyklistického vrcholu roku se již tradičně postaral Tomáš Jílek, který za pomoci expertů provedl naše 

diváky maratonem přímých přenosů. Ve večerních hodinách bylo naše vysílání doplněno také 

každodenním sestřihem právě proběhlé etapy. Z Tour de France jsme divákům nabídli více jak 98 hodin 

přímých přenosů a záznamů. 

 

Hry XXXII. olympiády 

Po ročním odkladu se sportovní svět 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. Navzdory sublicenčním podmínkám a nesmírně drastickým omezením pro komentátory i 

zpravodajské štáby v Tokiu vysílal ČT sport po celou dobu OH plnohodnotné kontinuální vysílání. To 

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 a premiérového vysílání. Den vždy ukončil pořad Hodina z Tokia, kde Robert Záruba 

s hosty shrnul celý 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 
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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+. 

 

XVI. letní paralympijské hry Tokio 2020 

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. 

 

Volejbal: ME muži Česko, Polsko, Francie, Estonsko 

Sportovním svátkem pro všechny volejbalové fanoušky byl Evropský šampionát s účastí naší 

reprezentace. Skupina B, ve které se náš tým nacházel, se navíc celá sehrála v Ostravě. ČT tedy vyráběla 

signál z ostravských zápasů a na místě jsme měli i sportovní studio, které celý program šampionátu 

doplňovalo. Naši se probojovali až do čtvrtfinále, kde bohužel podlehli celku Slovinska a museli se tak 

se šampionátem rozloučit. Na programu ČT sport jsme samozřejmě odvysílali vyřazovací boje až do 

finále šampionátu, které sehrály celky Slovinska a Itálie. Itálie nakonec brala zlato a náš přemožitel ze 

čtvrtfinále se musel spokojit se stříbrem. Ze šampionátu jsme celkově odvysílali 19 utkání v přímém 

přenosu o celkové stopáži více jak 39 hodin. 

 

Tenis: Billie Jean King Cup – finále 

Dějištěm finále se původně měly stát kryté antukové dvorce v budapešťské Sportovní aréně Lászla 

Pappa. Maďarská metropole se však pořadatelství v květnu 2021 vzdala kvůli pandemii covidu-19. V 

srpnu 2021 získala pořadatelství finále Praha. Finálový turnaj se odehrával od 1. do 6. listopadu 2021 v 

pražské O2 aréně na dvou dvorcích s tvrdým povrchem. Kvůli mimořádným kovidovým opatřením jsme 

na místě nemohli otevřít studio, informace z místa jsme zprostředkovávali prostřednictvím živých 

vstupů, které posílala na Kavčí hory reportérka Žaneta Peřinová. Našim tenistkám se bohužel 

nepodařilo postoupit do vyřazovacích bojů a jejich cesta finálovým turnajem skončila již v základní 

skupině. Z turnaje Billie Jean King Cup jsme na programu ČT sport odvysílali více jak 63 hodin přímých 

přenosů.      

 

Tenis: Davis Cup - finále 

Dějištěm 108. ročníků finále týmové tenisové soutěže Davis Cup se staly kryté dvorce s tvrdým 

povrchem v Innsbrucku, Madridu a Turíně. Závěrečný turnaj se konal mezi 25. listopadem až 5. 

prosincem 2021. Finále mělo být původně odehráno v rámci mezi 23. až 29. listopadem 2020. 

Mezinárodní tenisová federace (ITF) však 26. června 2020 oznámila, že v důsledku pandemie covidu-

19 se ročník dohraje až v roce 2021. Divákům jsme nabídli přímé přenosy naší tenisové reprezentace, 

které se bohužel příliš nevedlo, a po dvou porážkách skončila bez jediného bodu v základní skupině. Na 

programech ČT sport a ČT2 jsme odvysílali více jak 10 hodin přímých přenosů. 

 

Florbal: MS ženy Uppsala / MS muži Helsinky 

V roce 2020 přišli fanoušci florbalu kvůli šíření nemoci covid-19 o mužský šampionát. Ten byl přesunut 

na rok 2021, a proto se poprvé v historii konaly oba světové šampionáty v jednom roce. První byl 

šampionát žen, kde našim reprezentantkám těsně unikla bronzová medaile. Muži na svém šampionátu 

dopadli lépe než ženy a po velmi napínavém souboji o bronzovou medaili, který svedli s celkem 

Švýcarska, se nakonec radovali z těsného vítězství 4:3.  Z obou šampionátů jsme našim divákům nabídli 
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všechny utkání naší reprezentace a další vybraná utkání, celkově jsme na programech ČT sport a ČT3 

odvysílali 18 utkání v přímém přenosu a celkové stopáži více jak 34 hodin. 

 

Házená: ME ženy Španělsko 

Od 2. prosince do 15. prosince probíhal 25. ročník ženského světového šampionátu v házené s účastí 

naší reprezentace a program ČT sport byl opět u toho. V přímých přenos jsme odvysílali všechna utkání 

naší reprezentace, která dokázala postoupit do osmifinálové skupiny. Tam, bohužel, po dvou prohrách 

skončila a s turnajem se rozloučila. Odvysílali jsme i přímé přenosy vybraných utkání a boje v postupové 

fázi turnaje. Celkově se jednalo o více jak 34 hodin přímých přenosů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


