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1. Úvod 
 

Podzim roku 2021 pokračoval od září v postcovidovém módu. Někde byla omezení prakticky 

nulová, někde naopak pokračovala nebo byla obnovována důsledná anticovidová opatření. Podzimní 

a zimní vysílání navázalo úspěšně na předchozí sezónu a bylo znovu naplněno přenosy ze zimních 

sportů s kontinuálním víkendovým vysíláním zachycujícím maximálně starty našich reprezentantů a 

jejich úspěchy. Ve vysílání se mimo klasických souborů lyžařských a bruslařských přenosů objevilo také 

do Prahy přeložené finále tenisového ženského Fed Cupu (nově Billie Jean King Cup), z jara přesunuté 

veslařské Primátorky, MS v silniční cyklistice, MS v rychlostní kanoistice a vodním slalomu, pražské 

finále prestižní jezdecké Global Champions Tour nebo MS v travním lyžování rovněž z našeho území. 

Po roce se uskutečnil ČT Author Cup - cyklistický závod pro širokou veřejnost. Tradiční divácký ohlas 

měly klasické akce z Pardubic – plochodrážní Zlatá přilba a dostihový svátek v podobě 131.Velké 

pardubické. V závěru roku se zásluhou přesunů odehrály prakticky návazně florbalové světové 

šampionáty mužů i žen, původně plánovaný hokejový program na přelomu roku byl ale kvůli covidu 

zrušen, švýcarský Spengler Cup byl odvolán úplně a MS “20“ bylo v Kanadě vzhledem ke stupňující se 

nákaze zrušeno po základních skupinách. Domácí ligové soutěže však v posledním čtvrtletí roku 

pokračovaly a postupně končily s omezením diváků v hledišti. 

Rok 2022 byl, je a bude rokem výjimečných sportovních událostí. Konaly se Zimní olympijské 

hry, hokejové mistrovství světa, basketbalový EuroBasket s českým týmem na českém území a bude se 

konat fotbalový světový šampionát v Kataru. Společně s předchozím rokem tak vstupuje rok 2022 

unikátně do sportovní historie – po předchozích odkladech se v roce 2021 také uskutečnily tři 

z nejvrcholnějších sportovních událostí v podobě hokejového mistrovství světa, fotbalového EURA a 

olympijských her, stejně nabitý program následuje v roce letošním. 

Rok 2022 mělo odstartovat hokejové mistrovství světa hráčů do dvaceti let, které ale nakonec 

museli kanadští organizátoři vzhledem k vlně doznívajícího Covidu zrušit nebo přesněji odložit. Vzápětí 

už ale následoval plnohodnotný motoristický Dakar, házenkářské mistrovství Evropy mužů s naší účastí, 

na které se ČT podařilo získat práva na poslední chvíli od konkurenční televize, a rozjely se naplno i 

všechny domácí události, ligové soutěže v kolektivních sportech i světové turnaje. 

Kontinuální vysílání ze zimních sportů se už dokonale zabydlelo ve vysílání a diváci si tak mohli 

přijít na své po celý zbytek zimní sezóny. V únoru odvysílala ČT bohatou nabídku soutěží ze Zimních 

olympijských her v Pekingu (opět s nepřetržitým kontinuálním olympijským vysíláním programu ČT 

sport) i tradiční přenosy z domácí Jizerské 50 s plnou účastí sportovců a veřejnosti. V březnu navázaly 

v Číně na ZOH i zimní paralympijské hry opět s účastí štábu ČT sport a rekordním vysíláním, co se týče 

počtu odvysílaných hodin, v bohaté nabídce Světových pohárů z celé planety došlo i na přenosy ze 

Světového poháru ve snowboardingu ze Špindlerova Mlýna. 

Návratem na obrazovky se dá nazvat opětovné uskutečnění tradiční sportovní reality show S ČT 

sport na vrchol 2022, při níž si přišli na své jak diváci u obrazovek, tak všichni soutěžící na svazích 

českých hor. 

Květnová klasika v podobě hokejového mistrovství světa s plnými tribunami diváků přinesla i 

dlouhodobě očekávaný cíl v podobě zisku bronzové medaile pro českou reprezentaci, ze které se 

radovali i diváci u televizních obrazovek ČT sport. Také pražský mezinárodní maraton s plnou účastí 

veřejnosti byl pro diváky u obrazovek zase po dvou letech zážitkem. 

Před začátkem prázdnin se odehrály čtyři zápasy fotbalové Ligy národů. Čeští fotbalisté 

postoupili do elitní A skupiny této soutěže, a měli tak možnost střetnout se s nesmírně atraktivními 
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soupeři z Portugalska a Španělska a také týmem Švýcarska – kvalitě soupeřů odpovídal i divácký zájem. 

Budoucí naděje českého sportu se představily na konci června prostřednictvím přenosů z Letní 

olympiády dětí a mládeže. Prázdninovou klasikou se na ČT sport v uplynulých letech už stala cyklistická 

Tour de France s ohromnou kladnou diváckou odezvou. Nesmírně bohatý letní program ozdobila 

atletika – kromě tradičních mítinků elitní Diamantové ligy proběhl v červenci atletický světový 

šampionát v americkém Oregonu (přesunutý z roku 2021) a na počátku srpna mistrovství Evropy 

v Mnichově v rámci multiprojektu spojených evropských šampionátů pod záštitou Evropské vysílací 

unie. ČT kromě kompletního programu atletického šampionátu zabezpečila z Mnichova také přenosy 

z ME ve sportovním lezení ozdobené třemi medailemi Adama Ondry, dále přenosy z ME ve veslování a 

operativně po úspěšném postupu dvojice Perušič-Schweiner i finále ME v plážovém volejbalu mužů. 

Tradičně jsme také vysílali přenosy ze světových šampionátů ve vodním slalomu a rychlostní kanoistice. 

Tenisoví příznivci přivítali na konci července týden přenosů z pražského turnaje ženské WTA, pro 

golfisty bylo v srpnu svátkem Czech Masters v rámci European Tour. Turnaj z České republiky tak 

doplnil nejslavnější světový turnaj US Masters z Augusty v Georgii, který ČT sport vysílal v dubnu. 

V srpnu se konečně v Edmontonu odehrálo kompletní hokejové mistrovství juniorů se čtvrtfinálovou 

účastí české “20“, daleko úspěšnější byly potom české hokejistky, které obsadily na počátku září 

v Dánsku na mistrovství světa třetí místo a poprvé v historii se vrátily ze světového šampionátu 

s medailí. V červencovém termínu nabídl ČT sport denní souhrny a přenosy se zaměřením na českou 

účast z největšího festivalu neolympijských sportů – Světových her, které s ročním odkladem proběhly 

v Birmighamu v americké Alabamě. Závěr prázdnin patřil mimo jiné vysílání kvalifikace mistrovství 

světa 2023 i přípravných turnajů českého basketbalového týmu na zářijový EuroBasket a díky 

spolupráci s Českým volejbalovým svazem se podařilo ČT zajistit práva na volejbalová MS mužů i žen. 

Turnaj mužů byl nabídnut v prakticky kompletním obsahu na ČT sport a ČT sport Plus, turnaj žen 

s účastí české reprezentace naváže v druhé polovině září. Ještě před ním však zde jsou dva nesmírně 

náročné projekty, na kterých se ČT podílí i po realizační stránce. Z o rok odloženého basketbalového 

ME mužů (EuroBasket) zabezpečuje výrobu všech patnácti utkání pražské skupiny šampionátu a 

divákům nabídne i obsáhlý průřez zápasů z dalších skupin a kompletní program od čtvrtfinále do 

závěrečného vyhlášení s původními reportážemi a studii věnovanými především účasti české 

reprezentace. Ve druhé polovině září (18.-25.9.) potom ČT zabezpečuje pro celý svět výrobu signálu 

z prestižního MS ve veslování v Račicích s účastí tisícovky veslařů ze 62-ti zemí z pěti kontinentů. 

Rok 2022 se však také zapíše jako rok, který odstartoval významné úspory ve vysílání programu 

ČT sport a celé České televize, a to nejen kvůli od roku 2008 se nezvyšujícímu koncesionářskému 

poplatku, ale také vzhledem k vlivům rozkolísaných cen energií. Nejvýraznějším bodem těchto úspor 

je prodej sublicence na vysílání poloviny zápasů fotbalového světového šampionátu 2022 v Kataru 

konkurenční TV Nova. 

 

2. Období 1.9.2021 – 31.8.2022 

 
 Toto období bylo na programu ČT sport opravdu plné sportovních událostí z domova i ze 

zahraničí. Divákům jsme během něho mohli nabídnout několik mimořádných sportovních vrcholů – 

například XXIV. Zimní olympijské hry a MS v ledním hokeji. Dále ME ve volejbalu mužů (jedna skupina 

proběhla v Ostravě), pražské finále tenisového Billie Jean King Cupu, MS ve florbalu mužů a žen, MS 

v házené žen, Rallye Dakar, halové MS v atletice, golfové Masters, SP horských kol z Nového Města na 

Moravě, fotbalovou Ligu národů, Tour de France, MS v atletice, ME v atletice, MS ve vodním slalomu, 

veslování a rychlostní kanoistice. MS a ME v krasobruslení, rychlobruslení, silniční cyklistice, cyklokrosu 

a horských kol a také téměř kompletní nabídku lyžařských a snowboardových Světových pohárů i 

soutěží v krasobruslení, rychlobruslení i short tracku. V roce 2022 vysíláme také samozřejmě většinu 
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sportovních akcí typu Český pohár a mistrovství ČR. Věnujeme se rovněž regionálním sportovním 

událostem, zpravodajství, sportovní publicistice. V neposlední řadě vysíláme mnoho seriálů typu SP a 

ČP nebo domácí i evropské soutěže v míčových sportech. Naším cílem je soustředit se na úspěchy 

českých sportovců. Na území ČR si vybírat ty nejzajímavější sportovní akce a v zahraniční se soustředit 

primárně na „českou“ stopu. Více o celém období a našem sportovním vysílání se dočtete v kapitole 6 

Programová skladba. 

 

2.1 ČT sport v číslech 

1.9.2020-31.8.2021 

• Průměrný denní zásah – 932 tis. 

• Průměrný share – 3,75% 

• Leader sledovanosti byl program ČT sport3x  
(3.6. 19,61% ; 31.7. 16,36% ; 29.5. 14,77%) 

• Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu – 19,61% 

• 3132 premiérových pořadů, 4717 hodin premiérového vysílání 

• 3388 repríz, 4042 hodin reprízového vysílání 
 

1.9.2021-31.8.2022 

• Průměrný denní zásah – 819 tis. 

• Průměrný share – 3,34% 

• Leader sledovanosti byl program ČT sport4x  
(29.5. 20,11% ; 12.2. 17,55% ; 28.5. 17,33% ; 21.5. 16,23%)  

• Maximální celodenní share dosáhl na hodnotu – 20,11% 

• 3281 premiérových pořadů, 4591hodin premiérového vysílání 

• 3526 repríz, 4170 hodin reprízového vysílání 
 

3. Novinky  

Novinkou byl pro diváky ČT sport návrat plnohodnotného zpravodajského fotbalového pořadu 

Dohráno, který umožňuje fotbalovým fandům na České televizi pohled do fotbalového světa a přináší 

fotbalové novinky včetně aktuálního zpravodajství z českých lig včetně Fortuna:Ligy a dále pohled na 

evropské soutěže v jednom uceleném pořadu. 

Díky novým technologiím se i prohlubuje sportovní zpravodajská činnost, která vhodně 

doplňuje sportovní přenosy a přináší i pohled do zákulisí. 

Co se týká internetového vysílání je TOP událostí spuštění resp. dotažení sjednocujícího názvu 

vysílání na HbbTV/www/aplikaci. Nově je toto vysílání sdružené do názvu ČT sport Plus, což umožňuje 

i lepší propagaci této platformy, která přináší divákům na internetu podobné možnosti jako 

konkurenční platformy. 

ČT sport Plus je díky svému názvu pochopitelnější pro diváky, ale hlavně sportovní svazy tak 

získaly průhlednější možnost se prezentovat svým vysíláním na ČT sport. Na platformě ČT sport Plus se 

odvysílalo od 1.1. do 31.8. cca 240 sportovních přenosů z českého sportu. 

Aktuálně tedy televizní ČT sport vysílá na dvou platformách, a to na televizní a internetové.  

4. Zahraniční reputace 

 
           Česká televize v období 1.9.2021-31.8.2022 opět získala řadu uznání za zvládnutí náročných 
přenosových akcí na domácím území. Patřily mezi ně především náročná realizace 21 zápasů ME 
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volejbalistů v září 2021 (utkání skupiny B v Ostravě včetně části osmifinále a čtvrtfinále šampionátu 
vrcholícího posléze na území Polska) a stejně tak úspěšné zabezpečení kompletní výroby všech 
zápasů  ženských tenisových turnajů WTA v Ostravě (20-26/09/21) a v Praze (25-31/07/22). Vlastní  
studia a původní rozhovory ČT potom výrazně přispěly k diváckému ohlasu dvou vrcholných akcí 
zabezpečovaných v pražské O2 aréně zahraničními hostbroadcastery – finále tenisového Billie Jean 
King Cupu žen (01-06/11/2021) i téměř navazujícího superfinále parkúrové série Global Champions 
Tour (18-21/11/2021). Kvalitu tenisové přenosové školy podtrhly i přenosy z dramatické kvalifikace BJK 
Cupu Česko-Velká Británie (15-16/04/2022).  
          

Z hlediska nejpopulárnějšího sportu se ČT dokázala vyrovnat s výrazně navýšenými 
vysílatelskými povinnostmi při účasti české fotbalové reprezentace v nejprestižnější A skupině UEFA 
Nations League 2022-23, oceněna byla rovněž realizace domácích zápasů v rámci ukončené kvalifikace 
na MS 2022 stejně jako kvalifikačních zápasů reprezentace do 21 let i týmu žen. V klubových pohárech 
UEFA se ČT aktivně zapojila do výroby v rámci celé sezóny Evropské konferenční ligy, největší ohlas  
měly zápasy Slavie Praha v jarní vyřazovací fázi. V ledním hokeji byly vrcholnými podniky chomutovské 
skupina olympijské kvalifikace žen (11-14/11/21) a ostravský turnaj tradiční Euro Hockey League (28/4-
01/05/22), s pozitivním hodnocením se však setkalo i ztvárnění dubnových zápasů reprezentace v Euro 
Hockey Challenge a u našich slovenských sousedů mělo mimořádný ohlas celosezónní pravidelné 
vysílání přenosů ČT z české extraligy přebírané na základě projektu Voyo TV Markíza. 
          

Z atletických přenosů znovu dominovaly ostravské Czech Indoor Gala (03/02/22), Pražský 
mezinárodní maratón (08/05/22), WCT-Zlatá tretra (31/05/2022) a Memoriál Josefa Odložila 
(06/06/22), vrcholem lyžařské sezóny byla navzdory termínové kolizi se ZOH znovu Jizerská 50 jako 
součást seriálu Ski Classics (13/02/22) a nelze přehlédnout zejména v prostředí britského turfu velice 
pozitivní hodnocení 131. Velké pardubické (10/10/21).  
         

 S oceněním evropských federací se tradičně setkalo ztvárnění utkání žen ZVVZ USK Praha v 
basketbalové Eurolize i našich zástupců ve volejbalové Lize mistrů. Volejbalu potom kromě zářijového 
ME mužů dominovaly tentokrát pro české reprezentace mimořádně úspěšné soutěže Evropské ligy 
mužů i žen (květen-červen 22) a také srpnová kvalifikace ME volejbalistek, při níž ČT zabezpečovala 
kromě přenosů českého týmu i utkání reprezentantek Ukrajiny, které je za současné situace musely 
kompletně odehrát na území České republiky. 
 

5. Spolupráce s ČOV, ČUS, SOKOLem a se sportovními svazy 

Program ČT sport a české sportovní svazy tvoří svazek, který si vzájemně pomáhá a přináší 

jednak televizním divákům, ale i sportovním svazům či pořadatelům vzájemné výhody v podobě 

přenášení sportovních událostí široké veřejnosti, možnost se prezentovat partnerům českého sportu a 

zlepšovat tak celkově sportovní prostředí v České republice. Role veřejnoprávního programu je 

aktuálně nezastupitelná. 

Nejviditelnější je pak spolupráce u světových akcí typu olympijských her či dalších sportovních 

akcí doma i v zahraničí, kde tato spolupráce mimo jiné přináší i možnost podívat se do zákulisí soutěží 

a zprostředkovat tak televizním divákům nevšední nový pohled. 

Spolupráce na sportovních přenosech a sportovním zpravodajství s Českým olympijským 

výborem, Českou unií sportu, Českým svazem ledního hokeje, Fotbalovou asociací ČR, Českým svazem 

biatlonu, Českým atletickým svazem, Českým svazem kanoistů a svazem vodáků ČR, Českým 

volejbalovým svazem, Českou basketbalovou federací a dalšími svazy je opravdu významnou a pro 

televizní diváky nesmírně důležitou. 
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6. Programová skladba 
 

6.1 XXIV. Zimní olympijské hry 

Česká televize z průběhu XXIV. Zimních olympijských her v Pekingu odvysílala od 2.2 do 20.2 

2022 všechny starty českých olympioniků i absolutní většinu rozhodujících medailových soutěží. 

Nepřetržité čtyřiadvacetihodinové vysílání na programu ČT sport nabídlo divákům od zahájení her 4.2. 

až do zakončení 20.2. přes 390 hodin olympijského programu, z toho dle podmínek sublicenční smlouvy 

téměř 240 hodin premiérového přímého vysílání. V případě časové kolize českých startů se navíc s 

majitelem práv podařilo operativně uvolnit možnost nabídky souběžného programu alespoň na 

webových platformách ČT. Celkový zásah ZOH činil přes 5 a půl miliónu diváků, program ČT sport dosáhl 

více než desetiprocentního podílu na publiku. Nejsledovanějším přenosem se stalo vítězství českých 

hokejistů nad týmem Ruského olympijského výboru, které zaujalo přes dva milióny diváků.  

 

Přímo v Pekingu pracovalo celkem 26 redaktorů, komentátorů, kameramanů a techniků České 

televize, kteří i v nesmírně náročných podmínkách striktních proticovidových opatření a naprostého 

uzavření v tzv. olympijské bublině zprostředkovali kromě samotných přenosů více než 120 původních 

ohlasů a rozhovorů především s českými olympioniky i téměř pět hodin původního zpravodajství přímo 

z dějiště her, celá operace však musela být vzhledem k mimořádným epidemickým okolnostem i 

časovému posunu rovněž ve značné míře dotvářena v řídícím pražském studiu a potvrdila znovu 

profesionalitu i operativnost celého spolupracujícího štábu. 

 

V průběhu vysílání ZOH Peking 2022 dosáhl kanál ČT sport podílu na publiku 10,08 %. 

Nejúspěšnější den: sobota 12.2. - celý den 17,62 %, kde se program ČT sport stal leadrem trhu pro 

skupinu 15+. 

 

Celkový zásah ZOH Peking 2022 činil 5 milionů a 554 tisíc diváků. 

• Nejsledovanějším přenosem dosavadního průběhu her je hokejové utkání mužů Česko-Rusko: 

1,261 mil. diváků (TV+Stream) / share 48,44 % / reach 2,053 mil. (4+) 

• Druhým nejsledovanějším je záznam Skeletonu žen: 1,224 mil. / share 47,88 % (v přestávce 

hokeje ČR-RUS) 

• Na třetím místě je smíšená štafeta biatlonu: 928 tis. / 41,44 % / reach 1,244 mil. 

• Osmifinálový přenos Česko-Švýcarsko je 4. nejsledovanějším streamem v historii: 126 tisíc 

diváků 

 

Sportem s nejvyšší průměrnou sledovaností se stal stejně jako na ZOH 2018 biatlon. Celkově 

jsme odvysílali 233 hodin a 17 minut premiérového vysílání + pořady Zprávy z Pekingu (4 hodiny a 43 

minut), Hodina z Pekingu (15 hodin a 33 minut) a Olympijský večer z Prahy (103:03:51) 
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Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Hokej: Rusko – Česko 2:44:27 13,6 1 146 48,39 1 945 

Biatlon: Smíšená štafeta 1:12:46 10,1 850 42,46 1 177 

Biatlon: Stíhací závod – muži 0:54:44 9,5 799 32,56 1 054 

Slavnostní zahájení her XXIV. Zimní olympiády 2022 2:27:17 9,2 777 42,71 1 303 

Biatlon: Stíhací závod – ženy 0:49:51 8,9 752 32,06 985 

Saně: Dvojice 0:10:07 8,8 740 40,11 766 

Hokej: Česko – Dánsko 2:24:28 8,6 728 40,22 1 394 

Rychlobruslení: 5000m – ženy 1:11:19 8,6 726 45,63 1 037 

Rychlobruslení: 3000m – ženy 0:24:37 8,4 709 34,13 842 

Hokej: Česko – Švýcarsko 2:31:36 8,0 676 48,24 1 169 

 

6.2 Atletika  

V období září 2021 až srpen 2022 jsme z atletiky vysílali všechny důležité sportovní události. 

Jednalo se o evropský šampionát, halové MS, světový šampionát pod širým nebem. Atletické mítinky 

Diamond league a World Athletics Continental Tour Gold. Z domácích akcí všechny akce typu MČR, 

sériál dálkových běhů Runczech, Zlatou tretru, Czech Indoor Gala, Kladno hází, Memoriál Josefa 

Odložila a mnoho dalšího. Za zmínku také určitě stojí živé vstupy z průběhu Sokolského běhu 

republikou. Z atletiky jsme odvysílali více jak 220 hodin premiérového vysílání se zásahem 2 miliony a 

651 tisíc. 

 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Atletika: ME Německo 51:12:5á 1,8 156 8,87 1 770 

Atletika: MČR 3:04:29 1,2 102 7,58 253 

Atletika: Zlatá tretra 2:38:27 1,1 92 4,80 2 681 

Atletika: Halové MS Srbsko 20:46:29 1,0 86 3,69 1 024 

Atletika: MS USA 63:43:20 0,7 56 5,06 1 269 

Atletika: Wanda Diamond League 29:57:02 0,6 53 3,04 1 037 

Atletika: World Athletics Continental Tour Gold 27:56:46 0,3 24 1,43 724 

 

6.3 Cyklistika 

 Přímé přenosy a záznamy ze světa cyklistiky se těší u našich diváků velké popularitě, proto jí na 

programu ČT sport věnujeme velký prostor a snažíme se pokrýt ty nejzajímavější akce roku. Za silniční 

cyklistiky vysíláme MS, domácí MČR, vybrané klasické závody jako je například Gent-Wevelgem, Kolem 

Flander, ale třeba i reportáže z Českého poháru nebo živé vstupy z průběhu L'Etape Czech Republic. 

Velkou porci přímých přenosů nabízíme i fanouškům horský kol, cyklokrosu a dráhové cyklistiky.  Patří 

mezi ně přímé přenosy a záznamy z MS, SP, ČP, cyklokrosového TOI TOI cupu, živé vstupu z tradičního 

ČT Author Cupu a mnoho dalšího. Největší prostor již tradičně věnujeme největšímu etapovému 

závodu Tour de France, kde jednotlivé etapy doplňují zajímavá sportovní studia a večerní sumáře, které 

každý den shrnují nejzajímavější okamžiky jednotlivý etap. Z cyklistiky jsme odvysílali více jak 297 hodin 

premiérového vysílání se zásahem 2 miliony a 768 tisíc diváků. 

 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Cyklistika: Tour de France 100:20:34 1,6 136 9,20 1 842 

Cyklokros: MS USA 6:22:04 0,7 58 1,71 468 

Horská kola: MS Francie 7:42:12 0,6 51 3,58 377 

Cyklistika: Tour de Suisse 20:48:41 0,5 43 3,76 565 

Cyklistika: MS Belgie 17:22:07 0,5 38 3,13 532 

Dráhová cyklistika: MS Francie 11:15:14 0,2 19 0,58 418 
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6.4 Děti a mládež 

Opět se nám podařilo zařadit do vysílání nemalé množství sportovních událostí v dětských a 

juniorských kategoriích. Jednalo se především o reportáže z akcí typu MS, ME, EP a MČR, reportáže 

z regionálních akcí v týdeníku Sport v regionech a ve Sportovních zprávách. Velkou pozornost jsme 

opět věnovali Olympijským hrám dětí a mládeže, které se v roce 2022 konaly v Olomouckém kraji. 

Během čtyř dnů jsme odvysílali více jak 28 hodin přímých přenosů se zásahem 407 tisíc diváků. Na 

místě jsme měli opět několik reportérů a sportovní studio. Ze sportovních akcí dětí a mládeže jsme 

odvysílali více jak 30 hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 458 tisíc diváků. 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Tenis: MS juniorů Česko 0:04:57 0,2 16 0,75 14 

Letecký sport: MS juniorů v bezmotorovém létání Česko 0:25:02 0,2 16 1,74 32 

Hry X. letní olympiády dětí a mládeže 27:40:05 0,2 15 1,63 407 

Vodní slalom: MS juniorů Itálie 0:29:59 0,2 13 1,18 33 

Kanoistika: MS juniorů ve sjezdu na divoké vodě 20 0:30:04 0,1 8 0,88 19 

Vodní slalom: ME juniorů Česko 0:30:01 0,1 7 0,24 24 

Triatlon: MČR žactva a EP juniorů 0:15:00 0,1 5 0,80 6 

 

6.5 Dokumentární a archivní tvorba 

 Pokračujeme v pravidelném vysílání obnovených sportovních dokumentů z naší historie 

v rámci projektu Archiv D a Paměť národa.  Na obrazovky se povedlo vrátit 47 sportovních dokumentů 

o celkové stopáži více jak 20 hodin se zásahem 636 tisíc diváků. Nového dílu se dočkal také seriál utkání 

a závodů ze sportovní historie Archiv Z. Jednalo se o finálové utkání ME z roku 1972 NSR-SSSR. 

6.6 Dostihy a jezdectví  

Do vysílání programu ČT sport jsme opět zařadili řadu přímých přenosů z dostihových závodů 

– například Velkou dubnovou cenu, České derby, Oaks, a také všechny kvalifikace na nejtradičnější 

dostihový závod Evropy Velkou pardubickou. Mezi domácí akce se zahraničním přesahem patří EP 

žokejů, který každý rok nabízíme našim divákům v přímém přenosu a samozřejmě jeden z nejtěžších 

překážkových dostihů Velká pardubická. Tu již tradičně vysíláme souběžně na programech ČT sport a 

ČT 1. Máme studio v místě konání, celý týden mapujeme přípravy na hlavní dostih a samotný nedělní 

přímý přenos Velké pardubické má více jak 5 hodin a obsahuje kompletní program celého dostihového 

dne. Pro příznivce jezdectví vysíláme sestřihy ze světové Global Champions Tour, přenosy ze 

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

jsme odvysílali více jak 74 hodin se zásahem 1 milion a 814 tisíc diváků. 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Dostihy: 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou 6:54:19 2,4 208 10,20 863 

Dostihy: Oaks 1:14:09 0,8 69 4,89 116 

Jezdectví: Global Champions Prague Playoffs 15:03:55 0,8 68 2,22 798 

České Derby 1:25:18 0,6 48 3,82 88 

Jezdectví: J&T BANKA CSI3*-W Olomouc 1:59:58 0,4 37 2,54 116 

Dostihy: Evropský pohár žokejů 3:26:15 0,4 34 2,86 172 

 

6.7 Estetické sporty 

 Programu estetických sportů vévodí krasobruslení. Do vysílání zařazujeme MS a ME světovou 

Grand Prix. Dále vysíláme přenosy a reportáže z tanečního sportu, gymnastiky, aerobiku, 

akrobatického rokenrolu, trampolín a mnoho dalšího. Celkově jsme odvysílali více jak 160 hodin se 

zásahem 2 miliony diváků. 
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Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Krasobruslení: ME Estonsko 20:51:03 0,7 60 2,43 939 

Krasobruslení: MS Francie 33:14:38 0,5 43 2,37 815 

Tance: MS ve standardních tancích Brno 1:20:00 0,3 24 0,71 98 

Sportovní aerobik: ME 2021 Francie 0:24:58 0,2 18 0,72 33 

Krasobrusleni: Grand Prix 85:45:28 0,2 14 1,41 961 

Moderní gymnastika: MČR 2021 Brno 0:30:21 0,1 11 0,94 11 

Tance: MČR ve standardních tancích 0:29:47 0,1 10 0,76 19 

Sportovní aerobik: MČR 2021 Praha 1:12:15 0,1 10 0,27 42 

Sportovní gymnastika: MČR 2022 Brno 0:30:06 0,1 7 0,62 14 

 

6.8 Fotbal  

 Fotbal patří k nejsledovanějším sportům a na programu ČT sport tomu není jinak. Vysílací 

plocha, kterou fotbalu věnujeme, je opravdu veliká a její skladba bohatá. Vysíláme všechna přípravná 

a kvalifikační utkání naší reprezentace A a U21. Vysíláme přímé přenosy z Ligy národů UEFA, Evropské 

ligu UEFA, Evropskou konferenční ligu UEFA, sumáře Ligy mistrů UEFA. Z domácí soutěží to jsou přímé 

přenosy FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, MOL Cup a také pokračujeme v projektu Náš fotbal živě, kde 

vysíláme vybrané přímé přenosy z regionálních soutěží. Dále jsme vysílali přenosy vybraných utkání 

z ME žen, MS žen U20, ME žen U19, ME mužů U17, vybraná přípravná a kvalifikační utkání naší ženské 

fotbalové reprezentace. Pravidelně také vysíláme studiový pořad Dohráno, který mapuje domácí i 

světové fotbalové dění. Celkově jsme odvysílali více jak 539 hodin přímých přenosů a záznamů se 

zásahem 3 miliony a 700 tisíc diváků.  

 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Fotbal: Liga národů UEFA 17:51:45 3,1 261 9,42 1 788 

Kvalifikace MS ve fotbalu 2022 26:10:09 2,9 246 10,14 2 000 

Fotbal: EL a EKL UEFA 64:11:22 2,5 213 7,40 2 411 

Kvalifikace na EURO U21 11:17:19 1,0 88 3,16 741 

Fotbal: Náš fotbal živě 11:26:08 0,5 46 2,81 513 

Fotbal: Dohráno 26:50:28 0,5 40 1,51 928 

Fotbal: FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 85:21:18 0,4 31 1,89 1 274 

 

6.9 Lední hokej 

 Lední hokej patří stejně jako fotbal ke sportům, které se těší u diváků největší oblibě. Proto se 

snažíme do našeho vysílání zahrnout co největší počet hokejových přenosů. Vysíláme hokejovou 

Extraligu, vybrané přenosy ze Chance ligy a univerzitní ligy. Světový šampionát mužů, můžu U20 a U18, 

světový šampionát a olympijskou kvalifikaci žen, všechny turnaje Euro Hockey Tour, utkání naší 

reprezentace na Euro Hockey Challenge a Spengler Cup. Vysílání doplňuje studiový pořad Buly, který 

shrnuje páteční kolo ELH a pořad Hokej den poté, který rozebírá aktuální dění v Extralize. 

Největším tahákem je každý rok světový šampionát v ledním hokeji s naší účastí. Na programu 

ČT sport a na ČT sport Plus vysíláme všechna utkání v přímém přenosu. Na místě máme komentátory, 

reportéry a sportovní studio, které celý hokejový program doplňuje, vysílá z Kavčích hor. Zážitek ze 

šampionátu byl korunován ziskem bronzové medaile, kterou si naše reprezentace zasloužila po 

vyhraném utkání o třetí místo proti USA.   

Hokejoví příznivci také přivítali přenosy z utkání české reprezentace na MS hráčů do 20-ti let 

z kanadského Edmontonu a vzápětí z mimořádného úspěchu našich žen, které na světovém 

šampionátu v Dánsku dosáhly poprvé v historii na medaili. 

Z hokeje jsme odvysílali více jak 515 hodin premiérové vysílání se zásahem 5 milionů a 256 tisíc 

diváků.   
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Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Lední hokej: MS Finsko 129:40:32 4,3 366 16,81 4 874 

Lední hokej: MS U18 Německo 7:02:08 1,9 162 11,95 827 

Lední hokej: Euro Hockey Tour 48:30:47 1,8 157 6,97 2 323 

Hokej: ELH 240:31:39 1,3 107 3,54 2 987 

Lední hokej: MS U20 Kanada 18:03:16 1,2 101 7,87 1 099 

Lední hokej: MS ženy Dánsko 6:32:15 0,6 48 4,50 339 

 

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. Po dohodě s ČOV bylo v roce 

2022 pozastaveno vysílání Olympijského magazínu, a to z ekonomických důvodů na obou stranách. 

 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

V šachu 4:56:28 0,2 19 1,41 244 

Volejbalový magazín 9:55:50 0,1 12 0,69 362 

Olympijský magazín 10:29:57 0,1 11 0,55 358 

Hokej na zemi 3:57:25 0,1 9 0,63 115 

BasketManie 5:18:19 0,1 7 0,70 152 

 

6.11 Míčové sporty 

 Míčové sporty jsou nedílnou součástí vysílání programu ČT sport. Vysíláme přímé přenosy 

tuzemských soutěží i evropských pohárových soutěží ve florbalu, volejbalu, futsalu, basketbalu, 

házené, ale i v softballu, baseballu, stolním tenisu. Zařazujeme jak vybraná utkání z jednotlivých 

soutěží, tak utkání v rámci Českého poháru, MČR. Dále vysíláme kvalifikační a přípravná utkání našich 

reprezentací v jednotlivých míčových sportech, světové a evropské šampionáty, kde primárně 

vyhledáváme účast našich reprezentací. Televizní vysílání doplňují vybraná komentovaná utkání 

vysílaná pouze na ČT sport Plus. Z míčových sportů jsme odvysílali více jak 658 hodin premiérového 

vysílání se zásahem 3 miliony a 436 tisíc diváků. 

 

6.11.1 Domácí soutěže 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Házená: Extraliga 31:00:13 0,3 26 0,87 1 029 

Volejbal: UNIQA Extraliga 60:59:27 0,3 24 0,79 912 

Futsal: 1. liga 19:48:02 0,2 18 0,54 511 

Florbal: Superliga 48:29:47 0,2 16 0,50 725 

Basketbal: Kooperativa NBL 53:52:44 0,1 10 0,42 812 

 
6.11.2 Šampionáty           

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Florbal: MS ženy Švédsko 14:42:03 0,9 76 2,84 1 095 

Florbal: MS mužů Finsko 19:54:22 0,8 69 2,63 1 142 

Volejbal: ME muži Česko 39:28:22 0,8 64 2,61 1 133 

Basketbal: kvalifikace na MS 16:28:30 0,5 44 1,48 722 

Házená: MS Španělsko 32:45:16 0,4 35 1,13 1 076 

Futsal: MS Litva 21:10:50 0,4 33 1,22 747 

Volejbal: MS ženy Polsko, Slovinsko 15:29:06 0,2 17 0,83 316 
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6.12 Motorismus 

 Motoristickému sportu se věnujeme v týdeníku Svět motorů, který mapuje vše důležité z této 

sportovní scény. Pravidelně vysíláme živé vstupy z průběhu domácího šampionátu v rallye. Vysílali jsme 

také tradiční pětihodinový přenos ze Zlaté přilby, který byl doplněn studiem přímo z místa závodu. 

Největší lahůdkou je ovšem vysílání z rallye Dakar, každoročního závodu terénních vozidel, kde jsme 

měli opět bohaté české zastoupení. Denní sumáře, studiový pořad a živé vstupy přímo z místa, provedli 

naše diváky touto motoristickou událostí roku. Z motorismu jsme odvysílali více jak 123 hodin se 

zásahem 2 miliony a 305 tisíc diváků. 

 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Motorismus: Dakar 22:09:58 0,7 62 2,51 1 199 

Motorismus: Česká rallye  9:30:10 0,3 24 1,12 804 

Motorismus: Svět motorů 48:12:03 0,1 11 0,61 890 

Motorismus: WRC 4:18:01 0,2 15 0,52 158 

 

6.13 Regionální vysílání 

 Vždy se snažíme klást důraz na to, aby si každý sport našel v našem programu své místo. Proto 

nemůžeme opomenout regionální sportovní akce a akce sportů s menší diváckou základnou. Reportáže 

z regionálního sportování vysíláme v týdeníku Sport v regionech a pravidelně zařazujeme reportáže do 

Sportovních zpráv.  

 

6.14 Sport handicapovaných  

 Od 4. března do 13. března probíhaly v Pekingu XIII. zimní paralympijské hry. Česká televize 

odvysílala v přímých přenosech slavnostní zahájení a veškeré starty českých sportovců (tedy zápasy 

parahokejového týmu a alpských lyžařů). Ve vysílání se dále objevila další utkání parahokejového 

turnaje a finálové závody v alpském lyžování, každý den také moderovaný souhrn z celého programu 

soutěží paralympijských her. Z paralympiády se tak ve vysílání objevilo přes 40 hodin přímých přenosů 

a záznamů s celkovým zásahem na 900 tisíc diváků. Také v případě paralympijských her byl na místě 

štáb České televize, který nabídl pro zpravodajství a přenosy původní rozhovory s českými účastníky ze 

všech jejich soutěží. 

 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Para hokej: čtvrtfinále / Čína – Česko 1:55:36 0,9 79 7,83 173 

Para hokej: Česko – Itálie / utkání o 5. místo 2:13:09 0,5 44 4,70 123 

Para hokej: Česko – Slovensko 1:50:25 0,5 43 4,22 129 

Para hokej: Kanada – Rusko 0:49:18 0,5 41 3,91 89 

XIII. zimní paralympijské hry – sumář dne 0:45:09 0,3 26 0,85 54 

 

 Sportu handicapovaných se pravidelně věnujeme v měsíčníku Paralympijský magazín, ve 

Sportu v regionech, Sportovních zprávách a v reportážích z vybraných tuzemských akcí.   

 

6.15 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 

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 
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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.  

 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Sportovní zprávy 145:13:43 0,2 18 1,16 2 280 

Branky, body, vteřiny 69:17:13 7,7 655 19,15 6 245 

 

6.16 Tenis 

 Tenisový program byl v období září 2021 – srpen 2022 velmi bohatý. Vysílali jsme Billie Jean 

King Cup, Davis Cup, ATP Cup, z domácích turnajů J&T Banka Ostrava Open, Livesport Prague Open a 

UniCredit Czech Open. Domácí turnaje jsme doplňovali sportovním studiem přímo z místa konání. 

Kompletní program turnajů běžel na ČT sport Plus, na programu ČT sport jsme se museli v průběhu 

jednotlivých hracích dnů přecházet i na ostatní přenosy z jiných sportů. Z tenisu jsme odvysílali více jak 

319 hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 2 miliony a 673 tisíc diváků. 

 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Tenis: Billie Jean King Cup 79:04:08 1,4 119 5,46 1 913 

Tenis: Davis Cup 21:37:38 1,1 92 3,34 1 354 

Tenis: Livesport Prague Open 48:49:12 0,8 71 5,89 1 010 

Tenis: J&T Banka Ostrava Open 58:45:15 0,7 56 2,89 1 157 

Tenis: ATP Cup 91:37:31 0,3 27 3,16 1 144 

Tenis: UniCredit Czech Open 14:52:22 0,2 17 1,85 280 

 

6.17 Vodní sporty 

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

s řadou úspěchů českých reprezentantů. Vysíláme tradiční tuzemské závody jako Primátorky a 

Univerzitní osmy. MS, ME a SP ve veslování a vodním slalomu. V září 2021 jsme opět zařadili do našeho 

programu MS v rychlostní kanoistice a odvysílali celý víkendový program v přímém přenosu. Svátkem 

vodního slalomu byl světový pohár, který měl zastávku v Praze. My jsme byli na místě se svým studiem 

a divákům jsme nabídli kompletní program v přímém přenosu. Mezi další akce z naší nabídky patřilo 

ČP v plavání a ČP ve vodním slalomu, rafting, reportáže z juniorský závodů a mnoho dalšího. Z vodních 

sportů jsme odvysílali více jak 106 hodin premiérového vysílání se zásahem 1 milion a 800 tisíc diváků. 

 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Vodní slalom: MS Německo 10:10:48 0,9 80 6,22 572 

Rychlostní kanoistika: MS Dánsko 3:44:19 0,8 71 4,39 308 

Vodní slalom: ME Slovensko 9:17:40 0,7 58 4,45 517 

Vodní slalom: MS Slovensko 10:08:01 0,7 58 3,63 408 

Veslování: ME Německo 6:47:42 0,7 58 4,93 408 

Vodní slalom: SP Česko 9:36:37 0,6 51 4,11 402 

Veslování: 109. UNIQA Primátorky 2022 1:55:05 0,4 34 2,58 106 

Veslování: 108. UNIQA Primátorky 2021 7:15:38 0,4 32 1,82 306 

 

6.18 Zimní sporty 

 Zimní vysílání programu ČT sport se opět neslo v duchu kontinuálního vysílání, které zejména 

o víkendech provází naše diváky mixem přenosů ze seriálů světových pohárů v zimních sportech. 

Vysíláme SP v alpském lyžování, biatlonu, běžeckém lyžování, ve skocích na lyžích, snowboardingu, 

severské kombinaci, freestyle lyžování, bobech a skeletonu. Dále celou Tour de Ski, Turné čtyř můstků, 

seriál dálkový běhu na lyžích Ski Classics. Součástí seriálu Ski Classics je i Jizerská 50, která na ČT sport 
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nesmí chybět. Studio na místě, vysílání od pátku do neděle, živé vstupy, přímé přenosy, denní sumáře 

a závěrečný sestřih, to vše je Jizerská 50 na ČT sport.  

Při kolizích jednotlivých přenosů zimních sportů, které se konají zejména o víkendu nám velmi 

dobře pomáhá platforma ČT sport Plus, kde si diváci mohou pustit přenosy, který je zrovna zajímají 

kompletně celé. V kontinuálním vysílání na ČT sport sledujeme primárně „českou“ stopu a mezi 

jednotlivými přenosy přepínáme. Například celý seriál SP v short tracku jsme vysílali pouze na ČT sport 

Plus. Mezi největší taháky zimní sezony patří tradičně biatlon, závody v alpském lyžování s účastí Ester 

Ledecké, snowboardové závody s účastí Evy Samkové a závody v rychlobruslení s Martinou Sáblíkovou. 

Ze zimních sportů jsme odvysílali více jak 438 hodin přímých přenosů a záznamů se zásahem 4 miliony 

a 128 tisíc diváků. 

 

Titul 
Premiéry 
(délka) 

15+ 

Rating Rating 000 Share Reach 000 

Alpské lyžování: SP 104:01:16 1,6 132 7,07 2 828 

Biatlon: SP 72:27:57 5,0 421 22,67 2 929 

Skoky na lyžích: SP 49:46:48 0,7 55 2,98 1 664 

Běžecké lyžování: SP 33:51:06 1,0 81 5,28 1 518 

Běžecké lyžování: Jizerská 50 3:34:09 1,1 94 5,80 357 

Rychlobruslení: MS 5:24:29 1,1 95 4,25 824 

 

7. Web a sociální sítě ČT sport  
Celková návštěvnost 1.9. 2021–31.8. 2022 - 7 563 623 uživatelů/ 25 458 571 návštěv 

Srovnání stejné období 20/21: 8 687 182 uživatelů/ 34 309 698 návštěv (OH Tokio, fotbalové Euro) 

 

Dominantním projektem sledovaného období byly Zimní olympijské hry v Pekingu. Web 

ctsport.cz stejně jako v minulých letech přinesl speciální rubriku, která nabídla aktuální výsledkové, 

textové i obrazové zpravodajství z olympiády. V jednotlivých rubrikách čtenáři našli sestřihy, články i 

neustále aktualizovaný program vysílání. Oproti Olympijským hrám v Tokiu se podařilo při souběhu 

dvou českých startů vyjednat více extra streamů, které se odbavily pouze online na webu. Bohužel při 

souběhu biatlonu a hokejového zápasu Česko – Švýcarsko došlo k masivnímu zájmu o webové vysílání 

(600-800 tisíc lidí v krátkém časovém intervalu), který přetížil infrastrukturu ČT a došlo k jejímu 

kolapsu. Tato negativní zkušenost ale na druhou stranu vedla k jejímu postupnému zpevnění tak, aby 

k podobnému incidentu v budoucnu nedocházelo. Zpravodajství na webu bylo doplněno podobně jako 

během OH v Tokiu podcastovými speciály Peking fokus, ve kterých se reagovalo na české sportovní 

úspěchy a před startem ZOH se v nich představily některé medailové naděje. Během ZOH pak exkluzivní 

obsah nabídly i sociální sítě ČT sport díky spolupráci s reportéry na místě dění, kteří kromě dění na 

sportovištích divákům poodhalili i zákulisí práce redaktorů ČT sport. Během ZOH navštívilo web 

ctsport.cz 1 651 606 uživatelů (zdroj Google Analytics), kteří v průměru na stránkách strávili 9 minut. 

Obsahovou novinkou, kterou jsme v průběhu OH zařadili, byly komiksové příběhy českých medailových 

úspěchů, které jsme po vzoru ČT24 začali vyrábět, abychom zajímavou a inovativní formou oslovili i 

mladší spektrum publika. Během zimního období web ČT sport reflektoval bohatou nabídku závodů 

světových pohárů a přišel s novým podcastem Snow fokus, který právě dění v olympijských sportech 

na lyžích a snowboardu mapuje. Redaktorsky se o něj stará komentátor Tomáš Budka. 

 

Již tradičním a každoročním vrcholem jarního období pak bylo hokejové mistrovství světa, 

které se konalo ve finských městech Helsinky a Tampere. Web ČT sport nabídl pro diváky již zažité 

schéma se speciální rubrikou, které dominovalo zpravodajství o působení českého týmu a 

kategorizovaný video obsah v podobě highlightů zásadních momentů šampionátu.  
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V letním období se redakce detailně věnovala cyklistické Tour de France, pro kterou web 

připravil i grafického průvodce a několik podcastů, které i ve spolupráci s komentátorskými experty 

mapovaly dění na nejsledovanějším cyklistickém závodu světa. Souběžně dokázal web se stejnou 

prioritou přistoupit i k mistrovství světa v americkém Eugene. Novinkou letního období pak bylo i 

obsloužení multisportovního podniku sdružených evropských šampionátů v Mnichově. Od 11. do 21.8. 

se tak na webu odbavila řada extra přenosů z atletiky nebo sportovního lezení. Přičemž zejména právě 

nová olympijská diciplína zaznamenala díky medailovým výkonům Adama Ondry značný divácký ohlas 

– čtenost článků o jeho triumfu na ME se blížila k hranici 20 000.  

Na sociálních sítích rezonovaly tradičně mimořádné úspěchy českých sportovců. Vzhledem 

k tomu, že nám nastavení práv během Zimních olympijských her nedovoluje zveřejňovat videa z OH, 

jednalo se o jiné významné akce. K hranici jednoho milionu zhlédnutí se tak přiblížila například Ester 

Ledecká na světových pohárech nebo Adam Ondra a jeho medailové počiny na srpnovém ME 

v Mnichově. 

Web ČT sport se podruhé prosadil také v anketě Podcast roku, kdy sportovní Fokus podcasty 

obhájily třetí místo z loňského roku v kategorii Veřejnoprávní podcast. Potvrzuje se tak silná pozice 

v tomto segmentu mediálního trhu, kdy značka Fokus podcastů ČT sport (fotbal, hokej, basketbal…) 

dokáže každý týden přilákat tisíce posluchačů. 

Strategickým progresem pro web bylo jednoznačně jmenování produktového manažera Jana 

Běhala, který se v úzké spolupráci s redakcí věnuje dlouhodobému plánování velkých projektů 

(Eurobasket, fotbalové MS v Kataru) a zároveň se pokouší web technologicky posunout i vývojem a 

zavedením nových funkcionalit (vzhled stránky Živě a extra streamů, zobrazení výsledků atd.), ke 

kterým by mělo dojít během roku 2023.  

8. Výhled na 2. pololetí roku 2022 
 

Poslední čtyři měsíce roku 2022 budou především obdobím hledáním dalších úspor tak, aby 

vysílání programu ČT sport zachovalo nastavenou laťku a diváci se mohli dál na program ČT sport 

spolehnout. 

Září bude opravdovou lahůdkou pro basketbalové fanoušky, kdy jim Česká televize 

zprostředkuje přenosy z české části turnaje EuroBasket s českým týmem plným hvězd. Česká televize 

je i host broadcaster pro vysílání z O2 Arény. Následovat bude vysílání opět v roli host broadcaster z MS 

ve veslování z Račic. 

Od konce října pro diváky opět odstartuje maraton přenosů ze zimních sportů a mohou se tak 

těšit na české hvězdy například Ester Ledeckou, Martinu Sáblíkovou, naší biatlonovou reprezentaci a 

mnoho dalšího. 

Snahou bude i pravidelné vysílání z českých kolektivních halových sportů, které by se nově měly 

objevovat každý týden na ČT sport či ČT sport Plus v pravidelných časech. 

Plán velkých akcí do konce roku 2022 

ZÁŘÍ 

18.09.-25.09.2022 / Veslování: MS Račice 

18.09.-25.09.2022 / Silniční cyklistika: MS Austrálie 

23.09.-30.09.2022 / Volejbal: MS / ženy / Nizozemsko, Polsko 
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ŘÍJEN 

09.09.2022 / Dostihy: 132. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou 

23.09.2022 / Cyklokros: SP Tábor 

 

LISTOPAD 

05.11.-13.11.2022 / Florbal: MS Švýcarsko – muži / Švýcarsko 

08.11.-13.11.2022 / Tenis: Billie Jean King Cup – finále / Skotsko 

10.11.-13.11.2022 / Hokej: Karjalal Cup 

20.11.-18.12.2022 / Fotbal: MS Katar 

 

PROSINEC 

15.12.-18.12.2022 / Hokej: švýcarský turnaj EHT (bude upřesněno) 

26.12.2022-05.01.2023 / Hokej: MS U20 / Kanada 

26.12.-31.12.2022 / Hokej: Spengler Cup 

 

ZIMA NA ČT SPORT 

Koncem října a začátkem listopadu začínají SP v zimních sportech, budeme tedy opět vysílat 

 

Alpské lyžování: SP 

Běžecké lyžování: SP 

Běžecké lyžování: Tour de Ski 

Běžecké lyžování: Ski Classics 

Skoky na lyžích: SP 

Skoky na lyžích: Turné čtyř můstků 

Freestyle lyžování: SP 

Snowboarding: SP 

Severská kombinace: SP 

Krasobruslení: Grand Prix 

Rychlobruslení: SP 

Short track: SP 

 

Domácí a evropské soutěže 

Hokej: ELH 

Fotbal: F:NL 

Fotbal: EL a EKL UEFA 

Fotbal: LM UEFA – sumáře 

Basketbal: Kooperativa NBL 

Basketbal: EuroCup a Euroliga – ženy / utkání našich týmů 

Házená: Extraliga 

Florbal: Superliga 

Volejbal: UNIQA Extraliga 

Volejbal: Challenge Cup a LM / utkání našich týmů 

Futsal: 1. liga 

 
Z ekonomického výhledu na následující období 2022/2023 je zřejmé, že na základě úkolů 

stanovených v červnu letošního roku, přijde řada úspor, tak aby se podařilo stanovený cíl splnit. 
Program ČT sport bude i nadále hledat cesty, jak ve spolupráci s českým sportovním prostředím 
sledovat českou stopu ve světě sportu a podporovat plošně český sport ve všech jeho úrovních. Je 
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zřejmé, že největší náklady a tím pádem potenciální úspory, jsou v oblasti televizních práv na sportovní 
události. Zde budeme muset v návaznosti na budoucnost vážit jak cenovou hladinu nabídky, a tím 
riskovat, že o televizní práva přijdeme (např. extraliga ledního hokeje). K řešení bude i faktický dopad 
na český sport, především v oblasti jeho zahraniční prezentace.  
 

 
 

 


