ANALÝZA PROGRAMU ČT sport – rok 2013
I v osmém roce existence programu ČT sport se odehrály v některých ohledech zásadní
změny, které se zapsaly do historie tohoto programu. Především program získal nové studio a stal se
tak plně soběstačným co se týče studiové výroby. Zavedl Sportovní zprávy, které programu dle
diváckých a odborných ohlasů chyběly. Úspěšně ve vysoké obsahové i technické kvalitě vyrobil
zásadní světové sportovní události, které se konaly na našem území, fotbalový Superpohár UEFA,
Mistrovství světa v biatlonu, Mistrovství světa ve vodním slalomu, Mistrovství světa žen ve florbalu a
domácích utkání Davis Cupu a Fed Cupu. Velmi pozitivní reakce přišly nejen od diváků a sportovní
veřejnosti, ale i od prestižních organizací UEFA, EBU, IBU, ICF a IFF. Program ČT sport si v roce
2013 opět dokázal udržet svého diváka, poskytl mu maximální možný servis ze sportovního dění,
prokázal svoji flexibilitu, schopnost reakce na aktuální sportovní dění a obhájil tak oprávněnost své
existence.
Sportovní program České televize byl po celý rok u všech významných světových sportovních
akcí (MS v ledním hokeji, MS v biatlonu, Davis Cup, Fed Cup, MS v atletice, Superpohár UEFA, …)
ale i u akcí domácích, mající zásadní význam pro český sport jako jsou Mistrovství ČR, České poháry,
domácí ligové soutěže. Již tradičně je nedílnou součástí vysílání i podpora menšinových sportů
(kuželky, kulečník, kolová, atd.) a amatérského sportu. Zásadně jsme rozšířili prostor pro
zpravodajství a stále větší prostor pak dostávají pořady a reportáže z dětských soutěží a v neposlední
řadě pořady věnované handicapovaným sportovcům. V roce 2013 jsme našim divákům nabídli 4778
premiérových pořadů.
Průměrná sledovanost 2013 (15+)
Rating [%]
0,50
Rating [000]
42
Share [%]
3,23

Novinky v roce 2013
Studio SK7
Od 30. srpna 2013 vysílá program ČT sport své studiové pořady z nového televizního studia.
Završil se tak přechod sportovního kanálu, kdy po rekonstrukci vysílací režie v roce 2012 se i studio
dostalo do podoby umožňující vysílat z něj plnohodnotně v HD kvalitě. Architekt Jaroslav Holota ve
svém vítězném návrhu maximálně zhodnotil dané prostory. Využitím kombinace reálné dekorace,
variabilních plazmových stěn a ledkové podlahy bylo docíleno efektivnějšího využití studia, zkrácení
času potřebného na přestavby prostředí pro jednotlivé pořady. Tím se program ČT sport stal prakticky
studiově plně soběstačným.
Sportovní zprávy
Součástí vysílání programu ČT sport se od 30. srpna 2013 stalo pravidelné sportovní
zpravodajství. Ve všední den se jedná o tři zpravodajské bloky v pravidelných vysílacích časech
12:25, 16:25 a 22:30. Prioritou tohoto zpravodajství je sledování českého sportu, české stopy
v zahraničí a na konci zpráv je vždy aktuální rozhovor s představiteli českého sportu či sportovci. O
víkendu pak o jeden zpravodajský blok ve večerních hodinách. Sportovní zpravodajství získalo u
našich diváků, ale i u odborné sportovní veřejnosti velkou oblibu a stává se stále sledovanějším.
Zisk TV práv k lednímu hokeji na ZOH 2014 v Soči
V listopadu 2013 se České televizi podařilo uzavřít smlouvu se společností CET21 (TV NOVA)
o přenechání TV práv k lednímu hokeji na ZOH 2014 v Soči. Tyto práva Česká televize nevlastnila,
protože se nechtěla zúčastnit nesmyslného zvyšování ceny, která v roce 2011 vyšplhala na

několikanásobek ceny, kterou byla ochotna ČT zaplatit. Ukázalo se však, že konkurenční televize
nemá s operací takovéhoto rozsahu zkušenost a ČT tak získala práva za podmínek, které byla
ochotna nabídnout a nabídla na začátku jednání, v prosinci roku 2011. Divák ČT tak ze zimních
olympijských her v Soči dostal plný servis, jak je na to od naší veřejnoprávní televize již zvyklý.

Zahraniční reputace
V roce 2013 vyráběla Česká televize řadu přímých přenosů z vrcholných světových
sportovních akcí, které se konaly na území ČR a jejich realizačnímu a režijnímu zpracování se dostalo
velkého uznání ze strany pořadatelských sportovních světových federací i zahraničních televizních
partnerů. Je nutné si uvědomit, že bez zapojení České televize do celého procesu organizace těchto
akcí, by nikdy nebylo českým svazům upořádání pro naše území svěřeno. Česká televize je tak již
dlouhodobě jedním ze základních a stabilních pilířů českého sportu.
Co do náročnosti výroby byly vrcholy roku nesporně MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě
(7. - 17.února), MS ve florbalu žen Brno, Ostrava (7. – 15.prosince) a fotbalový Superpohár UEFA v
pražském Edenu 30. srpna, který se dosahem svého vysílání a počtem odběratelů přímého signálu po
celé planetě dostal ve statistickém přehledu sportovních přenosových akcí z našeho teritoria na
nejvyšší příčku. U obou akcí musela ČT plnit realizačně i technicky velmi náročné podmínky
pořadatelů. Biatlonová federace IBU i UEFA následně ve svých závěrečných hodnoceních vyjádřily
nejen plnou spokojenost s přenosy a celkovým televizním ztvárněním obou akcí, ale zvláštní ocenění
daly také invenci a špičkovému režijnímu a kameramanskému pojetí odvysílaných přenosů.
MS v Biatlonu:
Výroba cyklů přenosů z MS v biatlonu 2013 mezi 7.2. a 17.2.2013 byla největší akcí výroby
sportu roku. Šlo o největší koncentraci lidí a techniky na jednom místě (Nové Město na Moravě). Štáb
ČT čítal přes 150 lidí, do přenosů bylo zapojeno až 40 kamer na jednotlivé přenosy, velké množství
speciální techniky od detailních robotických kamer na střelnici, přes dlouhé kamerové jízdy na trati až
po kamerovou lanovkou pokrývající záběry celý sportovní areál.
Superpohár UEFA:
Akcí s největším mezinárodním dosahem a s největším počtem zemí, do kterých byl Českou
televizí vyrobený televizní signál přenášen, byl Superpohár UEFA mezi FC Bayern Mnichov a FC
Chelsea. Zápas se uskutečnil poprvé v historii mimo Monako a hrál se 30.8.2013 na fotbalovém
stadionu v pražském Edenu. Česká televize musela splnit velmi přísná technická kritéria UEFA. Zápas
snímalo 30 kamer, z nichž byly 4 v režimu super slow motion. Česká televize zřídila a technicky
vybavila více jak 50 komentátorských míst a byla technickým a organizačním koordinátorem akce pro
další TV společnosti, které s využitím přenosu České televize vyráběly vlastní pořady.
Ocenění kvality přenosů České televize se dostalo i za strany mezinárodní florbalové federace
IFF za přenosy z MS ve florbalu žen v Brně a Ostravě (7.-15.prosince) a také ze strany EBU i ICF za
MS ve vodním slalomu v Praze (13.-15.září) stejně jako od tenisové federace ITF za semifinále
Davisova poháru ČR-Argentina, které probíhalo rovněž v Praze. Mezinárodní cyklistická federace UCI
znovu vyhodnotila jako jedno z nejlepších televizních zpracování celého seriálu Světových pohárů
2013 přenosy ze závodu horských kol v Novém Městě na Moravě 24. - 25. května.

Spolupráce s ČOV, ČUS a se sportovními svazy
Na poli spolupráce se sportovními svazy a zastřešujícími organizacemi se podařilo uzavřít
zásadní dohody o spolupráci a partnerství. Je to výsledek úzké spolupráce na poli sportu, kdy
jednotlivé sportovní organizace uznávají Českou televizi jako svého zásadního partnera. Účast na
projektech typu Nadace Českého olympijského výboru, Česko sportuje, Olympijský víceboj atd.
zajišťuje České televizi vysokou prestiž ve sportovní široké veřejnosti.

V roce 2013 se Česká televize stala např.:
-

Generálním mediálním partnerem Českého olympijského výboru
Generálním mediálním partnerem Českého paralympijského výboru
Hlavním partnerem Českého hokeje
Oficiálním partnerem českého hokejového národního týmu
Generálním mediálním partnerem Jizerské padesátky
a spolupráce s desítkami jednotlivých svazů je pak nově ve statutu hlavních, oficiálních či
v některých případech generálních partnerství.

Příprava vysílání ZOH 2014
Hlavním úkolem, který však nezasáhl do vysílání roku 2013, byla příprava hlavní sportovní
události roku 2014, a to Zimních olympijských her v Soči. Doplnění televizní nabídky o TV práva k
lednímu hokeji, rozšíření vysílání na 2 volně dostupné programy (ČT2 a ČT sport) a požadavek
vytvoření druhého unikátního studia mimo KH znamenal nové zadání, které přišlo jen 3 měsíce před
zahájením her, znamenal prakticky změnu celé dlouhodobě plánované operace. Přesto na začátku
roku 2014, po vynaložení velkého úsilí celého týmu pracujícího na projektu ZOH 2014, byly přípravy
vysílání úspěšně zakončeny a Česká televize měla připravenou nabídku vysílání dvou programů
v kombinaci s dalšími 6 programy na webu ČT. Byla tak připravena divákům odvysílat dosud
nejúplnější nabídku v historii vysílání ze ZOH. Vůbec poprvé ČT vysílala ze dvou studií, mimo zázemí
Kavčích hor, a to přímo v centru událostí, v Olympijském parku v Soči a Olympijském parku Letná v
Praze.
Česká televize vysílá program ze ZOH od roku 1956, se dvěma přestávkami v letech 1960 a
1980. V roce 2014 to byly 14. TELEVIZNÍ HRY v jedné televizi. V tomto ohledu patří ČT/ČST mezi
olympijské vysílatele s největší tradicí a historií.

Zisk TV práv k tuzemskému hokeji
V roce 2013 se podařilo uzavřít novou smlouvu na práva k hokejovým přenosům (kromě MS)
na sezóny 2013/2014 až 2017/2018 s výrazným snížením ceny za jednotlivé sezóny v porovnání
s předchozími lety. Nová smlouva byla uzavřena i na práva k Národní basketbalové lize opět se
snížením ceny za sezónu. V průběhu roku byly vyjednány i nové zahraniční smlouvy, a to k MS
fotbale 2018 a 2022 a dále uzavřena smlouva na práva k MS a ME v atletice. Všechny tyto smlouvy
se podařilo uzavřít v porovnání s minulostí za výrazně výhodnějších finančních podmínek pro Českou
televizi.

Program
Velké akce – pořádané v zahraničí
Kvalifikace na MS ve fotbale 2014
V roce 2013 probíhala kvalifikace českých fotbalistů na MS ve fotbale 2014. Čeští fotbalisté se
na MS v Brazílii nedokázali probojovat, přesto jejich kvalifikační zápasy patřily k nejsledovanějším
pořadům.

Název
Itálie - Česko
Česko - Itálie
Arménie - Česko
Česko - Dánsko
Bulharsko - Česko
Česko - Arménie
Malta - Česko

Datum

Délka

10.09.2013
07.06.2013
26.03.2013
22.03.2013
15.10.2013
06.09.2013
11.10.2013

02:51:20
02:43:05
02:30:39
02:44:48
02:38:16
02:32:33
02:46:48
18:47:29

Rat %
7,0
6,2
5,7
5,7
4,5
4,4
3,3
5,3

15+
Rat 000
Shr %
613
17,58
543
16,95
494
18,48
494
13,14
393
10,17
382
18,66
291
7,97
459
14,71

Rch 000
437
581
82
55
70
86
39
193

MS v ledním hokeji
Ve dnech 3.5. - 19.5.2013 se konalo ve Švédsku a Finsku 77. Mistrovství světa v ledním
hokeji. Česká televize nabídla divákům na kanále ČT sport kompletní servis ze všech utkání vč.
studiového programu přímo z dějiště šampionátu. Celkem bylo odvysíláno téměř 94 hodin přímých
přenosů z 51 utkání.
Průměrně sledovalo přímé přenosy 387 tisíc dospělých diváků (sledovanost 4,4% při podílu na publiku
15,78%). Z toho v základní části 376 tisíc a jen ve vyřazovacích kolech dosáhl průměr 429 tisíc
diváků.
Největšímu diváckému zájmu se samozřejmě těšila utkání českého týmu. Tato sledovalo v průměru
861 tisíc diváků starších patnácti let (sledovanost 9,9% při podílu na publiku 35,66%).
Nejsledovanějším utkáním byl náš předposlední zápas ve skupině s Kanadou. Tento přenos sledoval
v průměru 1 milion 89 tisíc dospělých diváků (sledovanost 12,5% při podílu na publiku 40,02%).
Druhým nejsledovanějším utkáním MS se stalo rozhodující utkání proti Norsku. Našich 7 gólů
vedoucích k postupu sledovalo v průměru 960 tisíc dospělých diváků (sledovanost 11,0% při podílu na
publiku 43,86%).
Nejúspěšnějšími přenosy z hlediska podílu na publiku byl náš čtvrtfinálový zápas proti Švýcarsku
(53,27%) a proti Norsku o postup (43,86%). Utkání se Švýcary sledoval nejvyšší podíl ze všech
dospělých mužů u televizních obrazovek (67,69%) a jejich zájem sdílely i ženy (36,97%).
Titul
1
2
3
4
5
6
7
8

Česko - Bělorusko
Česko - Švédsko
Švýcarsko - Česko
Česko - Dánsko
Slovinsko - Česko
Kanada - Česko
Česko - Norsko
Švýcarsko - Česko

1
2
3
4

Rusko - USA
Švýcarsko - Česko
Finsko - Slovensko
Kanada - Švédsko

1
2

Finsko - Švédsko
Švýcarsko - USA

1

Finsko - USA

1

Švýcarsko - Švédsko

Délka
2:10:29
2:21:33
2:15:39
3:24:27
2:30:45
2:56:42
3:00:14
2:44:46
Čtvrtfinále
2:38:35
2:44:46
2:26:25
2:46:22
Sem ifinále
2:33:39
2:16:06
O bronz
2:41:44
Finále
2:37:27

Rat %
9,0
10,4
8,6
7,7
9,8
12,5
11,0
10,0

15+
Rat 000
785
909
753
669
855
1089
960
867

Shr %
34,87
24,07
37,53
34,09
39,32
40,02
43,86
53,27

2,7
10,0
3,2
4,5

232
867
281
389

27,92
53,27
11,69
11,94

2,6
3,8

229
330

17,94
12,03

4,0

347

22,21

8,2

715

20,62

Davis Cup a Fed Cup
Třetí nejsledovanější akcí v roce 2013 byl Davis Cup, tenisová soutěž mužských
reprezentačních družstev. Našim tenistům se podařilo obhájit titul z roku 2012 a zapsat Českou
republiku do historie jako jednu z mála zemí, které se podařilo vyhrát Davisův pohár dva roky po sobě.
Název
Švýcarsko - Česko (1. kolo)
Kazachstán - Česko (čtvrtfinále)
Česko - Argentina (semifinále)
Srbsko - Česko (finále)

Délka
18:15:08
14:34:46
09:00:31
15:23:19

Rat %
4,8
2,5
2,1
6,1

15+
Rat 000
Shr %
419
218
189
536

17,02
13,96
9,29
19,86

Rch 000
1455
713
530
1624

Stejně tak jako mužský Davis Cup se těšil diváckému zájmu ženský Fed Cup.
Název
Itálie - Česko

Délka
02:39:22

Rat %
1,7

15+
Rat 000
Shr %
148

11,7

Rch 000
626

MS v lehké atletice
Světový šampionát v atletice se v roce 2013 konal na moskevském stadiónu Lužniki. Pro
českou reprezentaci to bylo druhé historicky nejúspěšnější mistrovství světa. Zlato získala v běhu na
400 metrů překážek suverénně Zuzana Hejnová. V oštěpu získal zlato Vítězslav Veselý a bronzovou
medaili přidal v hodu kladivem Lukáš Melich.
Název
MS v atletice 2013 Rusko

Délka
07:58:06

Rat %
2,1

15+
Rat 000
Shr %
184

14,93

Rch 000
556

Euro Hockey Tour
Mezi nejsledovanější akce roku 2013 patřil i jeden z turnajů série Euro Hockey Tour - Channel
One Cup. Česká hokejová reprezentace dokázala v této poslední prověrce před olympijským
hokejovým turnajem zvítězit.
Název
Channel One Cup 2013

Délka
07:58:06

Rat %
2,7

15+
Rat 000
Shr %
238

10,1

Rch 000
696

Velké akce – pořádané v Čechách
Superpohár UEFA
Utkání o Superpohár, tedy utkání mezi vítězem Ligy Mistrů UEFA a vítězem Evropské ligy
UEFA se poprvé od roku 1998 konalo na jiném místě než v Monaku. Hostitelem Superpoháru UEFA
2013 byl stadion SK Slavia Praha - EDEN Aréna. Byl to velký svátek pro všechny české fanoušky
fotbalu a sportu vůbec. Přenos po celém světě sledovalo více jak 40 mil. diváků.
Název

Délka

Superpohár: Bayern Mnichov - Chelsea FC

04:31:10

Rat %
4,5

15+
Rat 000
Shr %
392
14,42

Rch 000
1 174

MS v biatlonu
Mezi nejvýznamnější akce konané v roce 2013 na českém území určitě patří MS v biatlonu
z Nového Města na Moravě. Jednalo se o první světový šampionát v biatlonu v České republice, ale i
v tehdejším Československu.

Název
MS v biatlonu 2013 Česko / Nové Město na Moravě

Délka
02:39:22

Rat %
1,6

15+
Rat 000
Shr %
143

6,96

Rch 000
185

SP v letech na lyžích
Lety na lyžích z Harrachova patří k velice oblíbeným sportovním přenosům a nesmí chybět na
obrazovce ČT sport. V minulých letech se našim skokanům příliš nevedlo, ale v sezóně 2012/2013
tomu bylo jinak. V Harrachově vybojoval Jan Matura hned 2 medaile, bronzovou a stříbrnou a
v celkovém pořadí Světového poháru skončil na desátém místě.
Název
SP v letech na lyžích 2012/13 Česko

Délka
03:19:59

Rat %
2,3

15+
Rat 000
Shr %
199

7,66

Rch 000
430

MS ve florbalu žen
Šampionát probíhal od 7. do 15. prosince v Brně a Ostravě. Jednalo se o největší akci
v ženském sportu na území ČR v roce 2013. Českým florbalistkám se bohužel nepovedlo navázat na
bronzové úspěchy z posledního šampionátu a v utkání o třetí místo podlehly reprezentačnímu výběru
Švédska 9:2. Největší sledovanosti dosahovaly zápasy českého týmu, jejich průměry jsou uvedený
v tabulce níže.
Název
MS ve florbalu žen

Délka
14:12:15

Rat %
1,3

15+
Rat 000
Shr %
109
4,11

Rch 000
425

Sportovní zpravodajství, publicistika
Program ČT sport připravoval v roce 2013 zpravodajské relace pro ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT:D.
Jedná se o hlavní zpravodajskou relaci na programu ČT 1 Branky, body, vteřiny, dále pak
pětiminutové zpravodajství v průběhu celého dne na programu ČT 24, příspěvky do Zpráv v českém
znakovém jazyce a do Dobrého rána na programu ČT 2, příspěvky do Zpráviček na programu ČT:D.
Výraznou pozitivní změnou je, jak už bylo uvedeno, zavedení Sportovních zpráv na programu
ČT sport.
Široká byla v roce 2013 i nabídka pořadů zpravodajsko-publicistických, publicistických i
pořadů magazínového a diskusního typu. Mezi nejsledovanější patří:
NÁZEV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Studio fotbal - Dohráno
Magazín Evropské ligy UEFA
Magazín Ligy mistrů UEFA
Deník NHL
Rallye magazín
Čtyřka
Sport ve světě
Fotbal ve světě
Olympijský magazín
Toulky

POČET ZA
ROK
28
13
26
170
11
41
41
37
42
40

15+
Rat 000
Shr %
71,79
2,71
36,23
2,29
30,23
2,05
29,16
1,46
28,45
1,55
27,37
1,82
25,83
1,28
25,51
1,45
25,48
1,28
23,45
2,19

Dále mezi pořady zpravodajského typu patří Panorama, která nabízí divákům aktuální
informace o stavu počasí na našich horách.
Od roku 2007 vysíláme pro pamětníky pořad BVV po 25 letech, který připomíná, jak vypadalo
sportovní zpravodajství před rokem 1989.

Dokumenty
Nedílnou součásti programu ČT sport je i vlastní tvorba sportovních dokumentů, mezi tituly
uvedené v roce 2013 patří např.:
100 let Zbrojovky Brno
60 let sportovního vysílání televize u nás
Bruncvíkovo anglické veslo
Hrdinové pod maskou
Hvězdy v záři Komety
Jak se dělá Kunratická
Jan Veselý, třetí Čech v NBA
Johnny Haugland - automobilová legenda

Jubileum fotbalového génia
Loučení Hany Horákové
Na vlnách Colorada
Slavia - hvězda na správném místě
Sparta - terč s velkým S
Už jsme tady
Volání divočiny

Vztah k českému sportu
Domácí soutěže
ČT sport jako jediná stanice nabízí divákům ucelený servis v podobě přímých přenosů
z domácích soutěží. Domácím soutěžím se také věnují pravidelné magazíny jako například
Basketmánie, Volejbalový magazín, České ragby, atd. Do našeho programu se snažíme zařazovat
přenosy či záznamy i z ženských soutěží (volejbal, basketbal, házená,…) a z nižších ligových soutěží
(Fotbalová národní liga, 1.liga ledního hokeje, …) Pravidelné přímé přenosy z průběhu základních kol
a play-off vysíláme z následujících sportů:
Fotbal – Gambrinus liga
Hokej – extraliga
Florbal – extraliga
Futsal – extraliga

Volejbal – extraliga
Basketbal – extraliga
Stolní tenis – extraliga
Házená – extraliga

Reprezentace
V nabídce programu ČT sport, nechyběly ani české reprezentační celky v různých sportovních
odvětvích při jejich kvalifikačních, přátelských či přípravných utkání. Věrni tradici jsme i v roce 2013
odvysílali desítky televizních přenosů, českým týmů v evropských klubových soutěžích a pohárech,
opět z různých sportů a prokázali tak, že Česká televize je jedním ze základních pilířů podpory
českého sportu, protože právě účast českého klubu v mezinárodním poháru je podmíněna výrobou
televizního signálu.
Nejen český špičkový sport
Program ČT sport je součástí nejvýznamnějšího média veřejné služby u nás, České televize.
Jako takový se nemůže věnovat pouze sportovním událostem nejvyšší úrovně, ale musí prezentovat i
výkonnostní, masový sport, sport pro handicapované spoluobčany a to celorepublikově, ale i
regionálně. Program tak činí ve svých pravidelných magazínech, jako jsou např. Paralympijský
magazín, Sport v regionech apod.
V mnoha svých pořadech se program ČT sport věnoval událostem a problémům, v nichž jde o
dodržování sportovní cti a etiky. Jde o taková témata, jako je např. udělování cen Fair play Výborem
Fair play při Českém olympijském výboru.
Program ČT sport pokračoval i ve snaze vtáhnout veřejnost více do sportovních aktivit a
soutěží, zatraktivnit jim je vysíláním na televizní obrazovce, a umožnit i pohled do zázemí sportu

profesionálního. Ztvárnění Jizerské 50 či Pražského mezinárodního maratónu snese nejvyšší
hodnocení za prezentaci masového sportu ve světě.
Pokračoval také projekt nazvaný Se čtyřkou na vrchol pro amatérské lyžaře-sjezdaře,
kterého se aktivně zúčastnilo rekordních 2600 účastníků a který měl i v roce 2013 značný a velice
pozitivní ohlas u televizních diváků, stejně jako pokračování pořadu pro zapojení veřejnosti,
především pak dětí a mládeže, do aktivního sportování nazvaný Žijme sportem!
Domácí šampionáty
Unikum programu ČT sport je v tom, že nevysílá jen akce světového významu, ale věnuje se i
domácímu sportovnímu dění. Jedná se o přímé přenosy a reportáže ze sportů, které by se na
obrazovkách neměly šanci objevit. Jedná se například o kuželky, šerm, kolovou, požární sport,
extrémní sport, aerobik, atd. Mezi nejsledovanější domácí šampionáty v roce 2013 patřily:
Název

Délka

MČR ve skialpinismu 2013
MČR v latinsko-amerických tancích 2013
MČR v extrémním závodě jednotlivců 2013
MČR horských kol 2013
Svět rock and rollu - MČR formací Radotín

00:15:07
00:52:50
00:40:20
00:25:18
00:27:29

Rat %
0,7
0,5
0,4
0,4
0,4

15+
Rat 000
Shr %
59
4,44
41
1,52
36
1,26
35
1,35
32
1,82

Rch 000
7
20
94
66
73

Mládežnický sport
Velký prostor jsme v roce 2013 věnovali mládežnickému sportu. Reportáže s touto tématikou se
pravidelně objevují v magazínu Sport v regionech, v diskuzním pořadu Téma pro hosty ČT sport a ve
Sportovním zpravodajství. Do vysílání se snažíme zařazovat i přímé přenosy (MS v ledním hokeji
U20, utkání fotbalové reprezentace U21,…) a úspěchy domácích mládežnických reprezentací. V roce
2013 jsme odvysílali 64 premiérových pořadů se zaměřením na mládežnický sport a mezi
neúspěšnější patří:
Název
Hokej: MS hráčů do 20 let 2014 Švédsko
Fotbal: Přípravné utkání hráčů do 21 let
Fotbal: MS ve fotbalu do 20 let 2013
Klasické lyžování: MS juniorů 2013 Česko
Olympiáda dětí a mládeže

Délka
02:22:37
02:07:38
03:22:51
00:10:27
00:09:58

Rat %
3,1
1,2
0,7
0,6
0,6

15+
Rat 000
Shr %
271
11,02
108
4,37
63
2,43
51
1,50
51
5,17

Rch 000
78
97
54
66
2

Sport handicapovaných
Ve vysílání programu ČT sport se pravidelně věnujeme problematice handicapovaných sportovců.
Jedná se například o Paralympijský magazín (12x za rok), reportáže ve Sportovním zpravodajství,
reportáže v pořadu Čtyřka Sport a témata v pořadu Téma pro hosty ČT sport. Zaměřujeme se také na
reportáže z nejzajímavějších sportovních akcí z domova či zahraničí (sledge hokej, tenis, sportovní
hry handicapovaných sportovců …) a dobročinné akce (Každý koš pomáhá, Prázdniny nanečisto, ...).
Pravidelně také zařazujeme vyhlášení handicapovaného sportovce roku. Všechny pořady s touto
tématikou se snažíme opatřit skrytými titulky, audio description a znakovou řečí. Mezi nejoblíbenější
pořady věnující se handicapovaným sportovcům v roce 2013 patří:
Finále sledge hokejové ligy
Karviná Open – Mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů
Prázdniny nanečisto – Paralympijský den v okolí Jedličkova ústavu
Prague Cup Czech Indoor – tenisový turnaj vozíčkářů
Každý koš pomáhá – dobročinná akce České basketbalové federace

Archivní vysílání
V roce 2013 vzniklo i několik jedinečných archivních pořadů zaměřených na výročí mimořádných
historických úspěchů našeho sportu:
Název

Délka

Archiv Z: Česko - USA na ZOH 1998
Archiv Z: Česko - Kanada na ZOH 1998
Archiv Z: Česko - Rusko na ZOH 1998
Archiv Z: Návrat olympijských vítězů 1998
Archiv Z: Československo - Kanada na ZOH 1968
Archiv Z: 1. MS v atletice
Archiv Z: Věra Čáslavská

02:22:45
02:55:08
02:24:48
00:23:46
01:55:59
02:23:14
00:20:39

Rat %
1,5
1,6
1,7
0,8
0,7
0,5
0,3

15+
Rat 000
Shr %
133
3,59
141
4,30
149
6,28
70
1,79
61
1,66
47
1,52
29
1,60

Rch 000
426
508
404
119
278
280
47

Výroční pořady
V závěru roku nabídl program ČT sport svým divákům již tradičně řadu úspěšných výročních pořadů.
Díky tomu měli, většinou v podobě sestřihů, možnost si znovu připomenout nejvýznamnější sportovní
události roku 2013 doma i v zahraničí.
Sport 2013
MS ve florbalu žen v Česku
Na Bělehrad! aneb Návrat poháru
Sto bitev o primátorský štít
Moskevská fontána pro Zuzanu
Ve zpětném zrcátku

Diamond League 2013
MS ve vodním slalomu v Praze
Chvíle okouzlení 2013
Sezona v sedle 2013 – dostihy
Sezona v sedle 2013 – jezdectví
Čtverák

Přehled přenosů 2013
Významné sportovní akce pořádané na území ČR:





















domácí přátelské a kvalifikační zápasy české fotbalové reprezentace na MS 2014
domácí přátelské a kvalifikační zápasy české fotbalové reprezentace do 21 let
domácí zápasy českých fotbalových klubů v evropských soutěžích
domácí zápasy české hokejové reprezentace v Euro Hockey Tour
domácí daviscupové a fedcupové zápasy českých tenistů
domácí zápasy českých volejbalových klubů v evropských soutěžích
domácí zápasy českých basketbalových klubů v evropských soutěžích
domácí zápasy české futsalové reprezentace a českých futsalových klubů
domácí zápasy české florbalové reprezentace a českých florbalových klubů
SP v klasickém lyžování – Liberec
M ČR v cyklokrosu (Stříbro)
MS juniorů v klasickém lyžování – Liberec
Finále ČP – florbal, basketbal, volejbal
SP lety na lyžích – Harrachov
MS v biatlonu – Nové Město na Moravě
SP ve snowboardingu – Špindlerův Mlýn
Pražský mezinárodní maraton a ½ maraton
Eurohockey Challenge 2013
Euro Hockey Tour
SP v rychlostní kanoistice – Račice


















SP horských kol - Nové město na Moravě
Pražské primátorky
UniCredit Czech Open
Memoriál Josefa Odložila
TNT Fortuna meeting
Prague Open
Zlatá tretra
ME v basketbalu junior – Praha
MS junior v orientačním běhu – Česko
Czech Open 2013 – florbal
MS ve vodním slalomu – Trója
Zlatá přilba
Velká pardubická
SP v cyklokrosu – Tábor
ME v cyklokrosu – Mladá Boleslav
Ženské a mužské Golfové turnaje na českém území

Domácí pravidelné soutěže:
















Gambrinus liga, nejvyšší fotbalová soutěž
Česká pošta Cup (Český pohár ve fotbale)
Tipsport Extraliga ledního hokeje
Mattoni Národní basketbalová liga
Ženská basketbalová liga
Uniqa extraliga ve volejbale mužů
Extraliga ve volejbale žen
České atletické mistrovské soutěže
Fortuna florbalová liga
Futsalová liga
Házenkářská extraliga mužů
Extraliga ve stolním tenisu
Dostihová odpoledne na závodištích v Praze, Pardubicích, Mostě, Karlových Varech,
Slušovicích, Lysé nad Labem atd.
Domácí jezdecké závody
Domácí šampionáty v plavání, krasobruslení, gymnastice, moderní gymnastice atd.

Dětský a mládežnický sport













Baseball: ME Juniorů v Baseballu
Basketbal: MS v basketbalu hráčů do 19 let
Česko se hýbe - Záznam republikové přehlídky pohybových skladeb školáků
Florbal: Prague Games 2013
Fotbal: Juniorská fotbalová liga
Fotbal: MS ve fotbalu juniorů 2013
Fotbal: Nike Premier Cup 2013
Hokej: M ČR krajských výběrů v hokeji Plzeň
Hokej: Mezinárodní hokejový turnaj mládeže WSI 99
Hokej: Mládežnické M ČR v hokeji
Hokej: MS v hokeji do 20 let
Hvězdy zítřka v Praze - ohlédnutí za průběhem světového šampionátu basketbalistů do 19 let
v Praze

















Jezdectví: M ČR dětí a juniorů v parkurovém skákání
Jezdectví: M ČR v jezdecké vytrvalosti juniorů a mladých jezdců
Klasické lyžování: MS Juniorů v Klasickém lyžování
Letectví: MS Juniorů v bezmotorovém létání
Lyžování: Ski4fun 2013
Motorismus: MS v motokrosu juniorů Jinín
Motorismus: Zlatá přílba - MS družstev jezdců do 21 let 2013 Česko
Olympiáda dětí a mládeže
Orientační Běh: MS juniorů v orientačním běhu
Pražský pětiboj všestrannosti
Sporťáček
The Chance - Reportáž z českého finále celosvětové soutěže, která hledá mladé nadějné
fotbalisty
Triatlon: Evropský pohár v triatlonu Juniorů - Brno
Volejbal: MS Juniorek ve volejbalu
Pravidelný magazín „Žijeme sportem“

Sport handicapovaných








Paralympijský magazín - měsíčník (12x)
Sledge hokej: Finále sledge hokejové ligy
Tenis: Karviná Open 2013 - Mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů
Prázdniny nanečisto - Paralympijský den v okolí Jedličkova ústavu
Tenis: Prague Cup Czech Indoor 2013 - tenisový turnaj vozíčkářů
Každý koš pomáhá - dobročinná akce České basketbalové federace
reportáže ve zpravodajství, Čtyřce sport atp.

Amatérský sport







Týdeník „Sport v regionech“
Extrémní závody na českém území (24 na Lysé hoře, Valachy man, …)
PIM – série dálkových běhů na českém území
Ski Tour 2013 – série dálkových běhů na lyžích na českém území
Domácí soutěže ve sportovním lezení, boulderingu a drytooligu
Soutěže v orientačním běhu na českém území

Velké mezinárodní sportovní akce pořádané v zahraničí:














MS ve florbalu žen
Turné čtyř můstků
SP v cyklokrosu
SP v biatlonu
ME v rychlobruslení – víceboje
SP v alpském lyžování
ME v krasobruslení
Dakar
PGA tour
Ladies European Tour
The Masters
MS v cyklokrosu
MS v alpském lyžování





































MS v rychlobruslení – víceboje
SP ve skicrossu
MS v klasickém lyžování
Halové ME v atletice
MS v krasobruslení
MS v rychlobruslení – jednotlivé tratě
Kvalifikace na MS ve fotbale 2014
MS v hokeji
French Open
ME v basketbalu žen
Pohár konfederace
ME týmů v atletice - 1.liga
Tour de France
Letní univerziáda
MS v atletice
Grand Prix FIVB ve volejbalu žen
MS ve veslování
MS horských kol
MS v silniční cyklistice
MS v basketbalu mužů
ME ve volejbalu žen
ME ve volejbalu mužů
Finále GP v krasobruslení
Zimní univerziáda
Všechny přátelské a kvalifikační zápasy ČR národního týmu ve fotbale v zahraničí,
Diamantová liga v atletice
Davis Cup a Fed Cup (zápasy ČR v zahraničí)
LM UEFA
EL UEFA
Hopman Cup (vítězství ČR v Perthu)
Evropská liga v basketbale mužů,
Evropská liga v basketbale žen,
EuroCup v basketbalu mužů,
Liga mistrů ve volejbale mužů i žen
World Tour v plážovém volejbalu

Naprostá většina uvedených sportovních událostí by se ve volném vysílání bez ČT sport neobjevila.

Analýzy zpracované oddělením Výzkumu programu České televize
Penetrace ČR (Dostupnost programu ČT sport)
Speciální nastavení ČT sport pro prosinec 2013 konstatuje dostupnost pro 98,5% jednotlivců
v TV domácnostech. Z grafu je patrné, že digitalizační proces, který kulminoval v letech 2009 a 2010,
dospěl v roce 2011 do finále. Během roku 2012 a 2013 už došlo jen k minimálním změnám.

Denní reach (Absolutní počet diváků, kteří sledovali program ČT sport alespoň 3 minuty nepřetržitě)
V roce 2013 vyhledává program ČT sport průměrně denně zhruba 1 023 000 dospělých
diváků. Nejvíce (1 490 000) to bylo v květnu v průběhu hokejového MS. Z celoročního průměru se
vymykají výsledky za únor, kdy se odehrával Světový šampionát v biatlonu konaný v Nové Městě na
Moravě.

Share (Podíl na publiku pro cílovou skupinu 15+)
nejvyšší sledovanosti dosáhl program ČT sport v měsíci únoru (Biatlon: MS, Alpské lyžování:
MS, Klasické lyžování: MS, Krasobruslení: MS), v měsíci květnu (Hokej: MS) a v měsíci srpnu
(Atletika: MS, Fotbal: Superpohár UEFA).
Celý den

Prime time

Nejsledovanější zahraniční sportovní akce v roce 2013:














Alpské lyžování: MS 2013 Rakousko
Atletika: Halové ME 2013 Švédsko
Atletika: MS 2013 Rusko
Biatlon: SP 2012/13
Fotbal: Evropská Liga UEFA
Fotbal: Kvalifikace na MS ve fotbalu 2014
Fotbal: Liga Mistrů UEFA
Hokej: Euro Hockey tour
Hokej: MS 2013 Švédsko, Finsko
Rychlobruslení: ME 2013 Nizozemsko
Rychlobruslení: MS 2013 Soči
Skoky na lyžích: Turné čtyř můstků Rakousko
Tenis: Davis Cup 2013

Nejsledovanější sportovní akce na domácím území v roce 2013:









Biatlon: MS 2013 Česko
Dostihy: Velká pardubická 2013 Česko
Fotbal: Gambrinus liga Česko
Fotbal: Kvalifikace na MS ve fotbalu 2014 (Česko)
Fotbal: Superpohár UEFA 2013 Česko
Hokej: extraliga Česko
Lety na lyžích: SP 2012/13 Česko
Tenis: Davis Cup 2013 (Česko)

Nejsledovanější pořady v roce 2013:

15+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Epizoda

Název

Datum

MS v hokeji 2013
MS v hokeji 2013
MS v hokeji 2013
MS v hokeji 2013
MS v hokeji 2013
MS v hokeji 2013
MS v hokeji 2013
MS v hokeji 2013
Davis Cup 2013
MS v hokeji 2013
Kvalifikace na MS ve fotbalu 2014
Davis Cup 2013
Davis Cup 2013
Kvalifikace na MS ve fotbalu 2014
Liga mistrů UEFA
Buly - hokej živě
MS v hokeji 2013
MS v biatlonu 2013 Česko / Nové Město na Moravě
Davis Cup 2013
Kvalifikace na MS ve fotbalu 2014
Kvalifikace na MS ve fotbalu 2014
Gambrinus liga

Kanada - Česko
Česko - Norsko
Česko - Švédsko
Švýcarsko - Česko
Slovinsko - Česko
Česko - Bělorusko
Švýcarsko - Česko
Švýcarsko - Švédsko
Srbsko - Česko
Česko - Dánsko
Itálie - Česko
Srbsko - Česko
Švýcarsko - Česko
Česko - Itálie
NK Maribor - FC Viktoria Plzeň
PSG Zlín - HC Škoda Plzeň
Norsko - Švýcarsko
Štafeta M 4x7,5km
Švýcarsko - Česko
Arménie - Česko
Česko - Dánsko
AC Sparta Praha - FC Viktoria Plzeň

12.05.2013
14.05.2013
04.05.2013
16.05.2013
10.05.2013
03.05.2013
06.05.2013
19.05.2013
17.11.2013
09.05.2013
10.09.2013
16.11.2013
02.02.2013
07.06.2013
28.08.2013
21.04.2013
12.05.2013
16.02.2013
03.02.2013
26.03.2013
22.03.2013
30.03.2013

Rating
%
12,5
11,0
10,4
10,0
9,8
9,0
8,6
8,2
8,1
7,7
7,0
6,8
6,4
6,2
6,2
6,1
5,8
5,8
5,7
5,7
5,7
5,4

Rating
tisíce
1089
960
909
867
855
785
753
715
709
669
613
590
558
543
542
534
505
504
495
494
494
469

Share
%
40,02
43,86
24,07
53,27
39,32
34,87
37,53
20,62
23,48
34,09
17,58
24,70
19,72
16,95
17,96
15,81
13,09
22,72
18,63
18,48
13,14
12,71

Reach
tisíce
2373
2110
1936
1938
1787
1548
1508
1916
2196
1691
1624
1380
1806
1267
1445
1766
1112
784
1740
1129
1284
1091

Výhled na další období
Výhled na další období a předpokládaný vývoj programových služeb
V oblasti ekonomiky zaznamenala Česká televize i letos po dlouhodobých a náročných
jednáních výrazné úspěchy ve snížení nákladů na nákup TV práv. Výrazně se snížila hodnota TV práv
u tuzemského hokeje a i zisk TV práv ke světové atletice a stejných podmínek jako v minulem období
je nutno požadovat při vývoji TV práv na světovém poli za úspěch České televize. V následujícím
období bude Česká televize jednat o TV právech k tuzemskému fotbalu a hlavně k právům na
evropský fotbalový šampionát. I zde u těchto jednání je základní filozofií České televize tlak na
snižování nákladů na TV práva. Úspěchy při vyjednávání jsou garancí, že i v budoucnosti bude
sportovní program České televize schopen divákovi přinášet vyvážený mix toho nejlepšího ze
světového a domácího sportu.
V programové nabídce roku 2014 je nutné především zmínit ZOH v Soči, kdy Česká televize
měla poprvé v historii zimních olympijských her studio přímo v místě a to v olympijském parku a
vysílala na dvou programech. Divákům nabídne však i další významnou sportovní akci, a to
Mistrovství světa ve fotbale v Brazílii, kde sice český národní tým startovat nebude, ale akce se trvale
těší výraznému diváckému zájmu.
Pokračujícím úkolem programu ČT sport je i dále úspěšné zprostředkovávat divákovi
zejména českou stopu ve světě sportu a svým pestrým pojetím propagovat sport jako aktivní formu
přístupu k životu. Program ČT sport má z hlediska dlouhodobého horizontu zajištěna všechna
podstatná TV práva k význačným sportovním světovým událostem.

Tato skutečnost dává divákovi jistotu, že i nadále bude moci na programu ČT sport sledovat
vyvážený mix českého a světového sportu, ale i profesionálního, amatérského, handicapovaného či
mládežnického sportu. Divák České televize byl a bude v roce 2014 u nejpodstatnějších sportovních
událostí.
Velkým úkolem je i další propagace sportu jako takového a podpora menšinového sportu, na
které úzce spolupracujeme s ČOV – projekt Česko sportuje, s ČUS a jednotlivými svazy.

