
 

ČT sport: až 14 hodin premiérového olympijského 

vysílání denně  

 

 190 hodin původního programu z Pchjongčchangu, 1 hodina zpravodajství denně 

 Prioritou programu zůstávají výkony českých sportovců  

 Všechny medailové závody a soutěže na ČT sport a na webu 

 Slavnostní zahájení i zakončení ZOH živě 

 9 komentátorů a 5 komentátorů-expertů 

 Historicky nejvyšší počet reportérských štábů v dějišti zimních her 

 Zvláštní pozice reportérů ČT na biatlonu a v hokejové aréně 

 Komentátorské pozice na 9 sportovištích 

 Reportáže z olympijských festivalů v Brně i Ostravě 

 Denně v 18:00 Velký přehled, souhrn olympijských novinek a rozhovorů 

 

 

1) Kompletní práva na vysílání olympiády získala americká televizní společnost Discovery 

Communications, v Česku zastoupená Eurosportem. Proč to tak je? Proč je nezískala 

Česká televize?  

Mezinárodní olympijský výbor se jako majitel vysílacích práv rozhodl prodat práva na vysílání OH 

na roky 2018 – 2024 v jednom balíku. Za evropské veřejnoprávní televize byla pověřena 

vyjednáváním Evropská vysílatelská unie (EBU), která bohužel, i přes maximální navýšení kupní 

ceny, práva nezískala. V řádech stovek milionů eur ji přeplatila americká televizní společnost 

Discovery Communications, pod kterou spadá kanál Eurosport, jenž se tak pro Evropu stal hlavním 

vysílatelem olympiády. Evropské veřejnoprávní televize kvůli tomu ztratily práva na komplexní 

vysílání olympijských her a mohly si tak koupit pouze sublicenci.  

 

2) Co může ze ZOH Česká televize odvysílat? 

Česká televize může z olympiády odvysílat jen určitý, předem daný počet hodin přímých přenosů. 

Ten byl původně stanoven na 100 hodin, ČT se však podařilo dohodu významně rozšířit a počet 

hodin takřka zdvojnásobit. Divákům nabídneme 190 hodin přenosů s možností jedné reprízy a k 

tomu pravidelné denní zpravodajské přehledy v délce 3 hodin.  

 

Olympijské vysílání uvidí diváci na programu ČT sport a na webu v iVysílání, tam si mohou 

jednotlivé přenosy přehrávat až sedm dní po jejich odvysílání, zpravodajské souhrny zůstanou na 

webu 3 dny. Oproti minulé olympiádě nyní nemůžeme streamovat další olympijské dění.  

 

2) Jak to, že Soči a Rio jste vysílat mohli? 

Práva na Soči a Rio získal překupník práv, který vysílání přeprodal mezi soukromé a veřejnoprávní 

vysílatele – nyní ale získal kompletní balík práv koncový vysílatel, který si olympiádu na svých 

programech chce odvysílat celou sám. Ostatní televize tak mají ze své pozice veřejnoprávních 

vysílatelů nárok na určený počet hodin pro volně dostupné programy. 

 

3) Proč jste nenavýšili peněžní nabídku, třeba by se práva povedlo získat. Mohli jste 

ušetřit třeba na české fotbalové lize, nebo jiné tuzemské soutěži. Olympiáda je přece 

největší a nejdůležitější sportovní akce světa. 

Sportovní práva jsou problémem všech veřejnoprávních vysilatelů. Česká televize vlastní nejvíce 

televizních práv z evropských veřejnoprávních televizí, divákům je navíc nabízí za 3. nejnižší 

poplatek v Evropě. Práva jsme nemohli vyjednávat sami za sebe, žádná evropská veřejnoprávní 

televize si totiž práva nemůže vyjednávat sama, kompetenci k jednání měla pouze EBU. 

 

 

 



 

 

 

4) Co všechno tedy na obrazovkách ČT sport uvidíme?  

Každý den nabídneme 14 hodin premiérového vysílání. Jedenáct hodin živých přenosů a k tomu 3 

hodiny zpravodajských souhrnů. Vzhledem k časovým posunům skončíme s vysíláním přímých 

přenosů vždy zhruba kolem 15:30 až 16 hodin, a pak začneme divákům nabízet ty nejzajímavější 

závody v záznamech.  

 

Denně v 18 hodin odstartuje Velký přehled, který v šedesáti minutách shrne všechny výsledky, 

zajímavosti ze ZOH a nabídne i přímé rozhovory s českými sportovci. Ty povede za pomoci 

televizního „triku Arabela“ Jaromír Bosák. V pořadu, kterým diváky provede Jiří Hölzel, nabídneme 

také podrobnosti z dění na olympijských festivalech v Brně a v Ostravě. 

 

5) Podle čeho se rozhodujete, co do vysílání zařadíte?  

Vzhledem k omezenému počtu vysílacích hodin musíme pečlivě zvažovat, jaké nejzajímavější 

přenosy divákům nabídneme. I s omezeným počtem hodin však budeme prioritně sledovat českou 

stopu a úspěchy českých sportovců. To je pro nás naprostý základ. K tomu odvysíláme všechny 

medailové fáze jednotlivých soutěží. Není však v našich možnostech vysílat kvalifikace. Do dějiště 

her ale letos posíláme rekordní počet reportérských štábů, abychom přinesli divákům co nejvíce 

zajímavostí nejen ze sportovišť, ale i z dění v zákulisí. Také se nám podařilo zajistit si zvláštní 

pozice v mix zóně biatlonu i v hokejové aréně a navzdory výraznému navýšení ceny za 

komentátorskou pozici i stanoviště na 9 sportovištích. 

 

6) Co když proti sobě půjdou dva závody s českou účastí? Kterému dáte přednost?  

To bude bezpochyby nejtěžší rozhodnutí celého olympijského vysílání. Sublicence nám nedovoluje 

odvysílat jiný obsah v televizi a jiný na webu, proto si vždy budeme muset zvolit. Rozhodovat se 

budeme po pečlivém zvážení všech pro a proti, atraktivitě a oblíbenosti daného sportu a 

samozřejmě s přihlédnutím k šancím na medailový úspěch. Uvědomujeme si, že nemůžeme 

vyhovět všem, ačkoli bychom rádi. Jako službu divákům nabízíme alespoň informování o vysílání 

Eurosportu, který může díky zisku kompletních práv vysílat celý program olympiády. 

 

7) Budete mít olympijské studio? 

Česká televize posílá do dějiště her 5 reportérských štábů, což je nejvíce v historii, 9 komentátorů 

a 5 expertů. Díky tomu, že máme koupenou sublicenci, jsme získali stejný počet akreditací jako při 

minulých hrách. Podařilo se nám zajistit si zvláštní pozice v mixzóně biatlonu i v hokejové aréně a 

navzdory výraznému navýšení ceny za komentátorskou pozici i stanoviště na 9 sportovištích. 

Letošní olympiádu budeme vysílat přímo z místa dění, ale tentokrát nebudou chodit sportovci 

k nám, ale my společně s televizními diváky za nimi. 

 

8) Uvidí diváci co se děje v Brně a Ostravě? 

Z prostředí olympijských festivalů v Brně a v Ostravě bude vysílat Déčko, Dobré ráno i Studio 6. 

První polovinu her bude navíc Brno hostit i Velký přehled, druhou polovinu her jej vystřídá Ostrava. 

Česká televize navíc do obou míst dopraví signál na velkoplošné obrazovky. 

 

9) Co uvidíme na webu? 

Česká televize letos maximálně navýšila kapacitu pro sledování živého přenosu ČT sport. Na webu 

v iVysílání pak uvidí diváci to, co budeme vysílat v televizi. Přenosy si ale na rozdíl od televize 

mohou pustit po dobu až sedmi dnů od jejich vysílání. Zpravodajské sestřihy budou na webu 

k vidění tři dny. Redaktoři budou navíc na webovém speciálu ctsport.cz zveřejňovat zajímavosti 

z dění i ze zákulisí, autorské blogy a samozřejmostí je výsledkový servis a nejaktuálnější program 

vysílání. Posílený bude také servis na sociálních sítích, které by měly divákům přinést bonusový 

obsah stran práce redaktorů i atmosféry olympijských her. Změny programu, kterým se v tomto 



 

režimu vysílání bohužel asi nevyhneme, naleznou diváci nejrychleji právě na našem webu a na 

teletextu.  

 

10) Koho Česká televize posílá na olympiádu?  

Česká televize vyšle na olympiádu historicky nejvyšší počet komentátorů i reportérských štábů. 

Rychlobruslením provedou diváky Radek Bauer s Petrem Novákem, klasické lyžování okomentuje 

olympijská vítězka Kateřina Neumannová, kterou doplní Marek Svačina a Pavel Čapek. Biatlonové 

dění zprostředkují Jiří Rejman s Ivanem Masaříkem, rolí hokejových komentátorů se ujmou Robert 

Záruba s Davidem Pospíšilem a průvodci krasobruslením budou Tomáš Verner s Miroslavem 

Langerem. Curling bude mít na starosti Jiří Kalemba, akrobatické lyžování Michal Dusík, který 

navíc, společně s vedoucím českotelevizní výpravy, Vladimírem Drbohlavem, provede diváky 

slavnostními ceremoniály.  

  

Experti: 

David Pospíšil – hokej 

Petr Novák – rychlobruslení 

Kateřina Neumannová – klasické lyžování 

Ivan Masařík – biatlon 

Tomáš Verner – krasobruslení 

 

Komentátoři: 

Radek Bauer – rychlobruslení 

Miroslav Langer – krasobruslení 

Robert Záruba – autor projektu olympijského vysílání a komentátor hokeje 

Jiří Kalemba -  curling, web a sociální sítě 

Marek Svačina - klasické lyžování 

Pavel Čapek – klasické lyžování 

Jiří Rejman – biatlon 

Michal Dusík – akrobatické lyžování, slavnostní ceremoniály (zahajovací, závěrečný a medailové 

ceremoniály) 

Vladimír Drbohlav – vedoucí českotelevizní výpravy, druhý z autorů projektu olympijského vysílání 

a komentátor zahajovacího a závěrečného ceremoniálu 

 

 

Reportéři: 

Darina Vymětalíková – hokej 

Žaneta Peřinová – sporty na ledu 

Ondřej Tomek a Tomáš Budka – klasické, sjezdové a akrobatické lyžování, snowboard 

Petr Kubásek – biatlon 

 

 

 

 

 

 

 


